
 

Klasa VI c 

Tematy  1-2 do realizacji w formie zajęć na platformie 

 

1. Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? 

• Informacja nt. A. Mickiewicza i Pana Tadeusza. 

• Wysłuchanie fragmentów Księgi czwartej Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (s. 201) 

• Rozmowa o historii opowiedzianej za pomocą dźwięków.  

• Omówienie gry Wojskiego i jej wpływu na słuchaczy. 

• Analiza środków poetyckich.  

• Przypomnienie, co powinno się znaleźć na afiszu, co w zaproszeniu na koncert 

muzyczny.  

 

2. Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia? 

• Zapoznanie  z biogramem Zbigniewa Herberta ( s. 219). 

• Odczytanie utworu Pudełko zwane wyobraźnią ( s. 219). 

• Określenie nastroju wiersza. 

• Wskazanie poleceń skierowanych do adresata wiersza przez osobę mówiącą. 

• Wyróżnienie obrazów poetyckich ukazanych w wierszu. 

•  Wyjaśnienie tytułu utworu.  

•  Rozmowa o środkach stylistycznych zastosowanych w utworze (Nowa wiadomość 

s.220) 

 

3. Temat : Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe 

• Powtórz reguły pisowni ą, ę (Przypomnienie ze s. 204). 

• W zeszycie zapisz ćw. 4 s. 205. 

• Zapoznaj się z  nowymi informacjami  dotyczącymi pisowni z ą i ę. (Nowa wiadomość, 

s. 205 i 206). 

• W zeszycie zapisz ćw. 8 s. 206 i ćw. 11 s. 207 (wpisz cały tekst). 

 

4. Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty... 

• Niektórzy ludzie lubią czytać książki opowiadające o czymś tajemniczym. Zapisz pod 

tematem przynajmniej 3 zdania nt. jakie książki Ciebie interesują,  jakich wrażeń 

szukasz w utworach. 

•  Odczytaj informacje o C. Funke oraz Kilku słów o książce (s. 222) 

• Zapoznaj się z fragmentem utworu Atramentowe serce. 

• Ustnie rozwiąż ćw. 1-4, 6 s. 224-225. 

• Pisemnie ćw. 5 lub 8  s. 225 (minimum 6 zdań) 

 

5. Temat: Rodzaje wypowiedzeń 

• Przeanalizuj  schemat przedstawiający  wypowiedzenia, s. 227 oraz Przypomnienie, s. 

228) 

• Rozwiąż ćw.1 s. 227 ( trzy przykłady zapisz w zeszycie, podkreśl orzeczenia). 

• Rozwiąż ćw. 4. s. 228  (trzy przykłady zapisz w zeszycie, oddziel grupę podmiotu od 

grupy orzeczenia).  

Przypominam, że do 11. 05. 20 trzeba przeczytać lekturę. 


