
VIII C 

15.04.2020 r. 

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. Alchemik Paulo Coelho powieścią  

o wewnętrznej wolności. 

Na początek w zeszycie proszę wykonać mapę mentalną. Rysujemy dużą drogę – droga życia, 
a wewnątrz zapisujemy wartości i cele, które są w naszym życiu najistotniejsze, u kresu drogi 
należy zapisać największe marzenie. 

Następnie proszę przeczytać fragment powieści „Alchemik” podr. s. 238-241, po czym 
wyjaśnić pojęcia; największe kłamstwo świata, Własna Legenda, Dusza Wszechświata. 

Następnie należy wskazać podobieństwa przytaczanego fragmentu do znanego gatunku 
literackiego - przypowieści. 

Na koniec proszę o porozmawianie z bliskimi na temat: dlaczego ludzie zazwyczaj rezygnują 
z realizacji Własnej Legendy? 

  

16.04.2020 r. 

Temat: Rodzina, ach rodzina … O pokrewieństwie słów i ich słowotwórczej budowie. 

Powtórzenie wiadomości o słowotwórstwie. Temat w podręczniku str. 254-258. 

Wyrazy podstawowe i pochodne - https://www.youtube.com/watch?v=j8O-OWxTahM 

Budowa wyrazów pochodnych - https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ 

Rodzaje formantów - https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE 

Dla utrwalenia proszę wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 2,3,4,8 s. 54-56. 

Prawidłowe rozwiązania wyślę Weronice Ciubie na Messenger. 

  

17.04.2020 r. 

Temat: Sprawdź się!  

Czytanie ze zrozumieniem str. 261 – 262 bez wypracowania (ćw. 10). 

SIÓDME B i C 

15.04.2020 r. 



Temat: Twórcze inspiracje Adama Mickiewicza. 

Czytamy notatki  dotyczące twórcy i dzieła w kontekście „Dziadów cz. II” z podr. s. 254-
255, wykonujemy notatkę dotyczącą biografii A. Mickiewicza, czasów, w których tworzył 
(romantyzm) oraz lekturze pt. „Dziady” cz. II, definicja dramatu romantycznego na 
podstawie lektury z przykładami. 

Dla spóźnionych, którzy jeszcze nie przeczytali lektury – audiobook: 

https://www.youtube.com/watch?v=g-7YmZvNV0M 

I dla utrwalenia oraz lepszego zrozumienia – streszczenie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa9IphHi0z8 

16.04.2020 r. 

Temat: Motyw winy i kary w dramacie Mickiewicza. 

Na początek redagujemy plan wydarzeń. 

Następnie na podstawie tekstu pomoc w podr. s. 256-259 wykonujemy i uzupełniamy 
tabelę: 

DUCHY I ICH RODZAJE OPIS WINY I KARY PRZESTROGA I NAUKA 

MORALNA 
Józio i Rózia (duchy lekkie) Wina - … 

  

  

Kara - … 

Przestroga - „Kto nie doznał 

goryczy ni razu, 

Ten nie dozna słodyczy  

w niebie” (cytat) 

Nauka - … (swoimi 
słowami) 

Widmo (duch …)     
Dziewczyna – p……. Zosia 

(duch …) 

    

  

17.04.2020 r. 

Temat: Obrzęd dziadów. 

Proszę wykonać  pisemnie ćw. 4,9 i 10 z podr. s. 260. Dla ułatwienia omówienie lektury. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0 

IV B 
15.04.2020 r.  



Temat: Podróż do baśniowej krainy czas zacząć. 
1.      Zabawa w magiczne pudełko. – rodzic do pudełka wkłada różne przedmioty. Dziecko z 

zamkniętymi oczyma wyciąga przedmiot i po dotyku, smaku, zapachu i przy użyciu 
wyobraźni identyfikuje go. 

2.      W zeszycie opisujemy obraz ze strony 199  z podr. według wzoru opracowanego przez 
nauczyciela na lekcji, proszę uwzględnić odpowiedzi na pytania w podręczniku oraz własne 
spostrzeżenia. 

3.      Proszę namalować własną baśniową krainę. 

16.04.2020 r. 

Temat: Dlaczego utwór „Kopciuszek” to baśń? 

Na początek czytamy baśń pt. „Kopciuszek”, następnie w 3 zdaniach piszemy jaki był 
Kopciuszek a w kolejnych trzech - jakie były jego siostry?  Podkreślamy informację o czasie  
i miejscu wydarzeń, wymieniamy przynajmniej jedno wydarzenie fantastyczne, jeden 
przedmiot fantastyczny i fantastycznego bohatera, przypominamy sobie zakończenie, 
wypisujemy pouczenie. 

Na podstawie kolejnych czynności proszę uzupełnić na kolorowo notatkę (przepisać lub 
wydrukować i wkleić) , czyli znać definicję i wyznaczniki baśni: 

NOTATKA: 

Baśń to opowieść pisana p…., czyli ciągiem, w której obok bohatera p………. występuje 

bohater n…….. Oznacza to, że w baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie k…….. , ale 

dobro zawsze zwycięża z.., zatem baśnie mają sz…….. zakończenie. Jest tu nieokreślony cz..  

i miejsce z…… Obok postaci rzeczywistych występują postacie f……….. Są też nierealne  

magiczne p……… i z……..  W baśniach występuje u……… tzn.  np. zwierzęta, przyroda  

i przedmioty są ożywione i zachowują się jak l….. Każda baśń zawiera ziarenko prawdy oraz 

m…., czyli pouczenie. 

17.04.2020 r. 

Temat: Humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku. 

Na początek czytamy fragment utworu dramatycznego W. Chotomskiej „Kopciuszek” s. 207 
podr. Następnie zapisujemy naukę płynącą ze słów księcia. Poznajemy definicję dialogu  
i monologu, zastanawiamy się nad różnicami między klasyczną wersją „Kopciuszka”  
a tekstem W. Chotomskiej. 

Na zakończenie w zeszycie rysujemy afisz, czyli plakat teatralny do szkolnego przedstawienia 
na podstawie dowolnej znanej baśni, pamiętamy o tytule, obsadzie, dniu, godzinie, miejscu 
premiery, możemy dodać cenę a obowiązkowo wykonujemy jakąś związaną z wydarzeniem 
ilustrację (przykład podr s. 207 lub na dostępnych stronach internetowych pod hasłem 
przykładowy afisz teatralny. 

 


