
Drodzy Uczniowie, 

jak tam po świętach? 

5d 

15 kwietnia 2020r. 

 

Temat: Ojczyzna w sercu Marcina Kozery. 

 

1. Rozwijamy w zeszycie zdanie: Gdy myślę o Ojczyźnie, to...  

2. Zapoznajemy się z notką biograficzną Marii Dąbrowskiej - s. 181. 

3. Czytamy tekst: Kilka słów o książce, fragmenty z książki Marcin Kozera oraz 

Przydatne słowa – s. 181 – 182. 

Uwaga! Podczas czytania zwróćcie uwagę, gdzie i kiedy dzieją się opisane 

wydarzenia oraz kto w nich uczestniczy. 

4. Uzupełniamy schemat informacjami o głównym bohaterze - ćw. 1. s. 183 

 (w zeszycie). 

5. Myślimy o reakcji głównego bohatera na słowa nauczyciela - ćw. 2. (ustnie). 

6. Wyrażamy opinię o deklaracji Marcina Kozery - ćw. 3 (ustnie). 

7. Zastanawiamy się nad określeniem nadanym Marcinowi przez nauczyciela -ćw. 4.  

(ustnie). 

8. Ustalamy, co znaczy czuć się Polakiem - ćw. 5. (w zeszycie). 

9. Podajemy przykłady dumy z kraju ojczystego - ćw. *6. (w zeszycie). Możecie 

zastosować taką formę: 

 

Marcin Kozera podziwiałby 

 

 

odwagę 

 

Praca domowa 

1. Redagowanie listu do Marcina Kozery, w którym wyrazicie opinię, co to znaczy czuć 

się Polakiem, oraz opiszecie swoje przywiązanie do kraju i języka ojczystego. 

Możecie skorzystać z podanych wyrażeń: terytorium, ojczysty język, barwy i symbole 

narodowe, historia narodu polskiego, kultura, tradycja, uczucie dumy, troska o losy 

ojczyzny, miłość, szacunek, dbałość o piękno języka, czynne uczestnictwo w życiu 

kraju. 

Uwaga! Przypominam zasady redagowania listu (plik na stronie szkoły). 

Pamiętajcie o pisowni zwrotów grzecznościowych – obowiązuje wielka litera. 

Listy przesyłajcie do mnie we wtorek – 21 kwietnia. Czekam.  

Od piątku (17 kwietnia) rozpoczynam przesyłanie ocenionych opisów. 

2. Tworzenie rebusów do podanych wyrazów z trudnością ortograficzną – ćw. 7 s. 183 

(w zeszycie). 

 

16, 17 kwietnia 2020r. 

 

Temat (2 jednostki): Wspomnienie czasów wojny. 

1. Pracujemy ze słownikiem. Zapisujemy w zeszycie wyrazy bliskoznaczne do słowa 

wojna. 

2. Szukamy hasła w podanym zdaniu: Wojnarowski stopił złoto! (w zeszycie) 

3. Czytamy fragment pochodzący z książki Czy wojna jest dla dziewczyn? –  

Marcin Kozera 
podziwiałby … 

 



- s. 183 – 185. 

4. Myślimy o narratorze - ćw. 1. s. 185 (w zeszycie). 

5.  Wskazujemy powody udzielania córce żartobliwych odpowiedzi - ćw. 2. (ustnie). 

6.  Uzasadniamy użycia przez bohaterkę tekstu niezwykłych określeń - ćw. 3. (ustnie) 

oraz uzupełniamy zdania (w zeszycie): 

 Mama była dla dziewczynki zawsze...  

 W jej ramionach mała miała poczucie bezpieczeństwa i pewność, że...  

 Dziewczynka postrzegała mamę jako... 

Kiedy na Warszawę spadały bomby, dziewczynka odczuwała... 

Wierzyła, że mama... 

Wtulała się w nią mocno, ale i tak słyszała... 

Czuła również drżenie... 

Pragnęła, żeby jak dawniej mama... 

Wojna odebrała dziewczynce poczucie...  

Zamiast chronić i strzec własne dziecko, mama musiała... 

7. Zastanawiamy się nad stylem tekstu ukazującego wojnę. Podajemy odpowiedzi, które 

zapisujemy w odpowiednich kolumnach. 

 

W jaki sposób tekst mówi o wojnie? Co jest charakterystycznego w takim 

ukazywaniu grozy? 

  

 

Po uzupełnieniu tabeli tworzymy wyrazy przeciwstawne (do podanych poniżej): 

skomplikowany –  

nieczytelny –  

trudny –  

niezrozumiały –  

nieciekawy –  

Następnie udzielamy odpowiedzi na pytanie:  

Z jakich powodów książka może zainteresować współczesne dzieci? (w zeszycie). 

8. Podajemy odpowiedzi, które notujemy wokół pytania: 

 Dlaczego na świecie wybuchają wojny?  

9. Podajemy skojarzenia związane z wojną - ćw. 6. (w zeszycie). 

Praca domowa 

Wirtualny spacer po muzeum II wojny światowej. Zapraszam. 

https://spacer.muzeum1939.pl/pl/  

Pozdrawiam. 

Longina Gajewska 



 


