Tematy zajęć na okres 26 i 27 marca – język polski – p. Paulina Sarzyńska
Klasa 5b
Temat do realizacji na dwa dni.
Temat: Co już wiem o wypowiedzeniach?
•

Notatka na podstawie wiadomości z podręcznika: str. 188 – 189. (Podział zdań ze względu
na cel wypowiedzi. Czym jest zdanie, czym jest równoważnik zdania). Zadania: 1,2 str. 188
Zadanie: 3,4 str. 189 Zadanie : 6 str. 190

Klasy 6a i 6b
•

Osoby, które nie napisały opisu obrazu ze strony 191, proszę by to zrobiły. (do 01 kwietnia)

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? Koncert Wojskiego.
•
•

Podręcznik, str. 201 – 203 Praca na fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Po przeczytaniu tekstu zadania do wykonania: zadanie 1 i 4 strona 203
Zadanie dla chętnych: zad. 7 str. 203
Dla relaksu: odszukaj na stronie www.ninateka.pl muzykę Wojciecha Kilara do filmu
Andrzeja Wajdy pt. „Pan Tadeusz” – nagranie polowania i echa. Odsłuchaj.
Miłych
wrażeń.

Link do nagrania:
https://ninateka.pl/?fbclid=IwAR2nNh_BQ9-ImjrR6pJX4d283DsqFvA4qlXXnPifg_0piVbgieXYAcsfUc&fbclid=IwAR2nNh_BQ9-ImjrR6pJX4d283DsqFvA4qlXXnPifg_0piVbgieXYAcsfUc
Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?
Temat realizowany na podstawie utworu Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią” – podręcznik str.
219- 220.
Na podstawie przeczytanego wiersza uzupełnijcie poniższe zdania i zapiszcie je w zeszycie:
1. Zbigniew Herbert jest mistrzem………………..
2. To czarodziej, który potrafi………………………….
3. Zachęca nas do…………………………………….
4. Do tego służyć ma nam…………………………
Czym są środki poetyckie? – przypomnienie na podstawie informacji z podręcznika str. 220.
Zadanie 7 i 8 str. 221

Klasa 7c
Temat: Wkraczamy w świat naszej lektury – Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”
•

Tu do obejrzenia filmiki na youtube – udostępnione będą na grupie i stronie szkoły. Notatka
(krótka, najważniejsze informacje) o Stefanie Żeromskim.

Potrzebne linki:
https://www.youtube.com/watch?
v=DnXNdflcf0Q&feature=share&fbclid=IwAR28H3tuFda4S5ukqnALD210arFJCjFXRJ_AyCUQ
Y5rBQA2HRg1lpYCMHUU
https://www.youtube.com/watch?
v=dn1sL8yzDR8&feature=share&fbclid=IwAR3yYlxDwAUDjiY6oeR7g4A6BGYKjJ5xFmVHzB
3XR0fp7sg0umHxYx-NJYM
Temat: Świat przedstawiony w powieści Bolesława Prusa „Syzyfowe prace”
• Proszę o zrobienie notatki na podstawie lektury. 1. Czas akcji. 2. Miejsce akcji. 3.
Bohaterowie. 4. Narracja. Notatkę proszę mi przesłać na e-maila.

