SPOTKANIE Z GWIAZDAMI, czyli konkurs filmowo – muzyczno - literacki
I część – muzyczna
Rozpoznaj na podstawie usłyszanych fragmentów utworów, kto jest wykonawcą?
1…Anna Jantar…….
2. …Ellie Goulding....
3. …Jennifer Lopez....
4. …Margaret....
5. …Sarsa…..
6. ……Whitney Houston....
II część – literacka
Na podstawie poniższych cytatów lub charakterystyki postaci odgadnij, o kim mowa? Wpisz
imię bohaterki oraz tytuł utworu, w którym występuje.
1.
Żmija,
Kobieta, siostra – nie siostra. Krwi plama
Tu – i tu – i tu –
Pokazując na czoło plami je palcem
I tu. – Któż zabija
Za dzbanek malin siostrę? [...] ja.
[...] To źle! Źle! – dzisiaj już nie czas... Na niebie
jest Bóg... zapomnę, że jest, będę żyła,
Jakby nie było Boga.
Imię bohaterki - …Balladyna………
Tytuł utworu - ……Balladyna………….
2.
Na głowie ma kraśny wianek,
W ręku zielony badylek,
A przed nią bieży baranek,
A nad nią leci motylek.
Na baranka bez ustanku
Woła: baś, baś, mój baranku,
Baranek zawsze z daleka:
Motylka rózeczką goni
I już, już trzyma go w dłoni;
Motylek zawsze ucieka.
Imię bohaterki - …Zosia…………
Tytuł utworu - ……Dziady cz. II…..

3.
Ma ona jedenaście lat. Jest chudym, wysokim dzieckiem o drobnej, bladej i bardzo
piegowatej twarzyczce, spiczastym i wystającym podbródku, wymownych, pełnych słodyczy
ustach u wielkich, szarozielonych oczach. Ubrana jest w bardzo krótką, wąską sukienkę z
szarożółtej, szorstkiej wełny. Na głowie ma wyblakły, brunatny kapelusz marynarski, spod
którego opadają na ramiona dwa grube warkocze o barwie ognistorudej. Nasza bohaterka jest
szczególnie wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, uważa się za osobę brzydką, która z
racji rudych włosów, będących jej największym kompleksem, nie może być dobra.
Imię bohaterki - ……Ania Shirley………
Tytuł utworu - ……Ania z Zielonego Wzgórza……..
4.
W chwili rozpoczęcia akcji powieści ma niespełna dwanaście lat, jest drobna i delikatna.
Ma jasne, długie włosy, przystrojone wianuszkiem, mały zadarty nosek i jest ubrana
w niebieską sukienkę oraz czerwone trzewiczki z długimi noskami. Dziewczynka jest
ulubienicą całego dworu. Wyróżnia się talentem muzycznym – gra na lutni i śpiewa
srebrzystym, dziecinnym głosikiem.
Imię bohaterki - ……Danusia ………
Tytuł utworu - ……Krzyżacy………..
5.
Dziewczyna ta jest najlepszą przyjaciółką Uli Zalewskiej. Mieszka w Warszawie, a do Olszyn
przyjechała na wakacje z matką. Jest ładną, zgrabną dziewczyną o czarnych, puszystych
włosach i szarych oczach. Jest świadoma swojej urody i tego, że podoba się chłopcom.
W sposobie bycia jest pewna siebie, przebojowa, ciekawa świata i odważna. W załodze pełni
rolę przywódcy, a Marian i Julek bardzo liczą się z jej zdaniem i najczęściej do niej zwracają
się ze swoimi wątpliwościami. Swoim uśmiechem i radością życia z łatwością zjednuje sobie
sympatię ludzi.
Imię bohaterki - ……Pestka……
Tytuł utworu - ……Ten obcy……..
6.
Jest to typowa “pociechy w Warszawie szukająca wdowa, której już się zdarzyło trzech
mężów pochować”. Zostaje przedstawiona jako kobieta nie tylko atrakcyjna i ponętna,
ale także młoda. Ale ona nie tylko lubiła się kochać, ale umiała także rachować. Żal jej było
w biedzie marnować resztę życia, o zamążpójściu myślała głównie z przyczyn materialnych.
Imię bohaterki - ……Podstolina………
Tytuł utworu - ……Zemsta……..

III część – filmowa
Podpisz pod zdjęciami imię i nazwisko aktorki:

……………Anna Dereszowska…

……Natalie Portman…..

……Magdalena Cielecka…

………Emma Stone………..

……Krystyna Janda……
……Meryl Streep…..

