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Witajcie  

 

Dziękuję za nadesłane  zadania    Niektóre były bardzo ciekawe. Osoby, które  

przysłały zaproszenia dostały oceny.   Oceny wstawiłam  już do dziennika. 

Za krótsze zadania stawiałam plusy, z których wystawię oceny za aktywność  

 

Nie musicie przysyłać mi swoich notatek po każdej lekcji.  Będę prosiła 

poszczególnych uczniów o przesłanie zdjęć Waszych notatek, dlatego trzeba  je 

na bieżąco uzupełniać.  

 

Niektórzy już zalogowali się na stronie WSiP. Proszę, abyście jak najszybciej 

to zrobili, bo w następnym zestawie już będziemy korzystać z tego portalu. 

Jeśli zalogowaliście się na stronie WSiP, możecie korzystać z podręcznika; 

 Zakładka Podręczniki. 

 Wybieracie podręcznik. 

 Wybieracie obrazek z działem 3. Marzenia zwykłe i niezwykłe. 

 Po lewej stronie, jak najedziecie kursorem, będzie spis treści, wybierzcie 

Ogłoszenie. 

 Gotowe   
 

Myślę, że film się podobał, a wypełnienie tabeli nie sprawiło kłopotu. Podaję 

przykładowe wypełnienie. Wasze przykłady z lektury mogły być inne.  
  

Cecha baśni  Przykład z „Magicznego drzewa” 

Utwór o charakterze 

fantastycznym 

+ Elementy niemożliwe do znalezienia 

w rzeczywistości. 

Rozpoczęcie i zakończenie 

tradycyjnymi formułami. 

-  

Nieokreślony czas i miejsce 

wydarzeń 

-  

Mieszanie się zdarzeń 

realistycznych i fantastycznych 

+ Ucieczka w trzciny i wyrastanie 

klatki z ziemi 

Bohaterowie realistyczni i 

fantastyczni 

+ dzieci, ich rodzice Max, myślące 

krzesło 

Kontrastowi bohaterowie + Max - Kuki 

Motywy wędrowne + Krzesło spełniające życzenia 

Szczęśliwe zakończenie (dobro 

nagrodzone, zło ukarane) 

+ Dzieci zamieszkały z rodzicami, Max 

został ukarany 

Pouczenie i mądrości życiowe. + Słabszy może pokonać silniejszego 

 

Utwór Andrzeja Maleszki rozgrywa się współcześnie, ale ma wiele cech baśni. 



Tematy i zadania, które Wam  dziś wysyłam, możecie robić w kolejne dni. 

Pracujcie systematycznie i dzielcie pracę na etapy.   

Wtorek: 

Dziś będziemy się uczyli pisać ogłoszenie.   

Temat: „Zgubiłem, kupię, zamienię… Napisz zatem ogłoszenie!”. 

Ogłoszenie – rady dla piszących 
 

Z ogłoszeniami możecie się spotkać: 

 na specjalnych tablicach w różnych instytucjach, 

 słupach ogłoszeniowych na ulicy, 

 w gazetach i czasopismach, 

 w internecie, na portalach społecznościowych. 

 telewizji. 
 

Z ogłoszeń korzystamy w różnych sytuacjach: 

 znalezienie psa, 

 kupno lub sprzedaż podręczników, 

 wymiana gier komputerowych, 

 zgubienie kluczy. 
 

Przeczytaj rubrykę ogłoszeniową w gazecie „Baśniowy Ekspres”. Zastanów się, czego 

dotyczą zamieszczone w niej ogłoszenia i informacje: 

Baśniowy Ekspres 
Ogłoszenia drobne 

Sprzedam tanio 

szklaną kulę. 

Przepowiada 

przyszłość po godzinie 

polerowania. Cena do 

negocjacji. Telefon: 

333 333 333 

Oddam wygodne łóżko 

z puchowym 

materacem. Wymiary 

2x3m. 

Zainteresowanych 

proszę o kontakt:  

spiaca.krolewna@bajka.

baj 

Uwaga! 

Zgubiłam w lesie obok 

ścieżki prowadzącej do 

domku babci wiklinowy 

koszyk. W środku były 

owoce,  ciasto i sok. 

Uczciwego znalazcę 

proszę o kontakt 

telefoniczny: 

111 111 111.Przewidziana 

nagroda. 

Sprzątane – szybko, 

tanio i solidnie 

urządzeniem 

najnowszej generacji 

„Latający mop”.  

Firma „Czarownica”  

spółka z o.o. Kontakt: 

222 222 222 

Kupię 

mieszkanie w zamku na Szklanej Górze. 

Dziesięciopokojowe, ostatnie piętro. 

Najlepiej z klimatyzacją i windą. 

Kontakt: tel. 123 123 123 

ksiezniczkarozyczka@basnie.com 



Jak napisać ogłoszenie? 

 

Przepisz do zeszytu: 

 

Rady dla piszących: 

1. Na środku umieść nagłówek np. Ogłoszenie! Uwaga! 

2. Wyróżnij na początku słowo kluczowe:  

 sprzedam,  

 kupię,  

 zamienię,  

 zgubiłam,  

 znalazłam,  

 wynajmę,  

 oddam,  

 szukam. 

3. Uwzględnij najistotniejsze informacje właściwe dla danego typu 

ogłoszenia np., o miejscu, celu, przedmiocie oferty, wymaganiach.  

4. Przedstaw treść zwięźle i rzeczowo  ( 30 wyrazów). 

5. Unikaj powtórzeń i  długich zdań. 

6. Podaj informacje o możliwościach skontaktowania się z 

ogłoszeniodawcą (numer telefonu, mail).    

 

 

Teraz przeczytajcie przykładowe ogłoszenia z życia codziennego: 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Usługi Motoryzacja 

Pranie dywanów i wykładzin. 

SOLIDNIE! TANIO! SZYBKO! 

Bydgoszcz i okolice. 

Tel. 123 456 789 

UWAGA ! Okazja! 

Sprzedam samochód marki Citroen 

C5 z dynamicznym i oszczędnym 

silnikiem 

Auto wygląda jak nowe! 

Tel. 765 345 444.  

Transport Nieruchomości 

Międzynarodowy przewóz osób. 

Komfortowe busy z Polski do 

Holandii. 

OD DRZWI  DO DRZWI! 

Tel. 123 654 876 

www.przewozy.bus 

Młode małżeństwo  szuka    

mieszkania  w Zielonej Górze.  

Maksymalna cena do 2500 zł z 

opłatami. Od zaraz.  

Tel. 333 444 555 

 

 



Środa  

 

Temat: Piszemy ogłoszenie. 
 

Wiecie już, jak pisać ogłoszenie. Spróbujcie zatem samodzielnie je napisać  

 

Ułóż ogłoszenia pasujące do opisanych sytuacji, które można by umieścić w 

rubryce „Ogłoszenia drobne”.  

Z podanych  wybierz   jedno i zapisz je w zeszycie: 

 

 Dostałeś w prezencie nowy aparat fotograficzny. Chcesz sprzedać stary. 

 

 Przy Twoim domu znalazłeś małego kotka. Chcesz go oddać 

właścicielowi. 

 

 Twój rower jest już dla Ciebie za mały.  Chcesz go sprzedać.  

 

 Zgubiłeś klucze do szkolnej szafki. Chcesz je odzyskać. 

 

Nie przesyłamy notatek. Wybiorę i poproszę niektórych uczniów w 

następnym zestawie, aby mi je   przesłali. 

 

 

Zadanie długoterminowe dla wszystkich: 

 

Ze starego, magicznego dębu wykonano nie tylko czerwone krzesło, lecz także 

wiele innych przedmiotów o niezwykłych wartościach, między innymi: biurko, 

ramę obrazu, ołówek. 

 

Napisz ogłoszenie o tym, że poszukujesz jednej z tych magicznych rzeczy. 

Możesz wymyślić, jakie niezwykłe właściwości ma ten przedmiot  

 

Zadanie możesz napisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i mi je przesłać.  

Możesz  również napisać na komputerze, wykorzystując różną czcionkę,    (tak 

już  niektórzy z Was pisali zaproszenie)  i mi przesłać. 

 

Czekam do piątku do godziny 17.00. 

 

Przypominam mój adres: 

malgorzatawoj7@o2.pl  

 

Życzę miłej pracy   

Pozdrawiam  Was serdecznie  

mailto:malgorzatawoj7@o2.pl

