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1 czerwca 2020r. 

Temat: Punkt widzenia. 

1. Prowadzimy rozmowę na temat pamiętnika: 

• Jakie wydarzenia mogą być w nim opisywane, czym się charakteryzują tego 

typu notatki.  

2. Czytamy tekst Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina, 245 – 246. 

3. Wskazujemy nawiązanie Pamiętników do Biblii - ćw. 1. (ustnie). 

4. Omawiamy charakterystyczne cechy tekstu Marka Twaina - ćw. 2. (ustnie). 

5. Porównujemy opis zdarzeń w dwóch pamiętnikach - ćw. 3. (ustnie). 

6. Wyrażamy opinię o bohaterach na podstawie ich wpisów z pamiętnika - ćw. 4. 

(ustnie). 

7. Rozmawiamy o sposobie przedstawienia postaci - ćw. 5. (ustnie). 

8. Analizujemy zapiski Ewy - ćw. 6., Nowa wiadomość (ustnie). 

9. Wyjaśniamy słowa Adama - ćw. 7. (ustnie). 

10. Rozmawiamy na temat różnic w postrzeganiu rzeczywistości - ćw. 8. Wyciągamy 

wnioski dotyczące tego, co wpływa na sposób przedstawienia zdarzeń, wykorzystując 

słownictwo: koncentracja, motywacja, doświadczenie, intuicja, skupienie, 

zaangażowanie, samopoczucie, spostrzegawczość, wybiórczość, zdolność obserwacji, 

wiedza, zainteresowania. 

11. Redagujemy kartkę z pamiętnika - ćw. 9., s. 247. (w zeszycie). 

 

2 czerwca 2020r. 

Temat: Motywy biblijne. 

1. Wymyślamy reklamę miejsca, o którym można by powiedzieć, że to „raj na ziemi”. 

Możemy wykorzystać następujące zwroty i wyrażenia: czuć się jak w raju, rajskie 

życie, bramy raju, raj wymarzony, być w siódmym niebie, pod gołym niebem. 

2. Zapoznajemy się z infografiką Motywy biblijne, s. 248. 

3. Uzasadniamy znaczącą role Biblii w naszej kulturze - ćw. 1. (ustnie). 

4. Wyjaśniamy związek wyrażenia wieża Babel z historią biblijną - ćw. 2. (ustnie). 

5. Wskazujemy podobieństwa starożytnej arkadii (jako krainy szczęśliwości – pisownia 

małą literą) z biblijnym rajem - ćw. 3. (ustnie). 

6. Wyjaśniamy związki wyrazowe pochodzące z Biblii - ćw. 4. (w zeszycie). 

7. Łączymy sytuację przedstawioną na fotografii z motywem stworzenia świata - ćw. 6. 

(ustnie). 

8. Tworzymy listę pomysłów - ćw. 9. Najpierw zastanawiamy się, co byłoby, gdyby Ewa 

nie zerwała jabłka, a następnie notujemy w punktach swoje pomysły (w zeszycie). 

Pozdrawiam. 

 


