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Drodzy Uczniowie!                                                                                   

Witam Was na pokładzie.  

Rozpoczynamy PRZYGODĘ z POLSKIM on-line.   

Będziemy używać różnych narzędzi internetowych (platform, filmów, nagrań, infografik). 

Postaram się poprowadzić Was w tej PODRÓŻY. 

Jednak  sama nie dam sobie rady! Siła tkwi w DRUŻYNIE!  

Musicie się dobrze przygotować do NASZEJ wyprawy! Zapytacie jak to zrobić? 

Już odpowiadam: 

Miej przy sobie zeszyt do POLSKIEGO, długopis, ołówek, linijkę i kolorowe kredki/mazaki.  

Przygotuj coś smacznego na przekąskę.  

Oznaczaj zdobyte bazy (jeśli masz taką możliwość wydrukuj MAPĘ WYPRAWY).  

Podróżuj systematycznie.  

Jesteśmy gotowi  Moje kredki  też  

 

Zadania  oznaczone          przesyłaj  na adres:  polskize8@gmail.com 

Podpisz zadanie według schematu: 

Imię_Nazwisko_klasa_zadanie1 

Ania_Kowalska_6a_zadanie1 

 

 

W drogę DRUŻYNO !!! 
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Baza 1  - FRASZKA 

Uwaga! Pracujemy w zeszycie przedmiotowym. Podziel pracę na dwa lub trzy 

dni, Materiał pochodzi z trzech naszych lekcji (czwartek i piątek). 

Lekcja 
Temat: Głoska i fraszka  -  ta para jest ważka. 

NaCoBeZu 

1. Znam słowniki internetowe i umiem z nich korzystać. 

2. Znam terminy apostrofa, puenta. 

3. Potrafię wskazać cechy fraszki. 

4. Umiem wskazać dwuznaki.  

JUŻ PRZEPISANE?  TO ZACZYNAMY! 

Słowniki                                                                           

Słowniki są bardzo różne. Można je podzielić ze względu na temat, którego dotyczą oraz formę w 

jakiej występują.  

Mogą być tradycyjne (papierowe). Znasz je! Stoją w naszej klasie i w bibliotece szkolnej. Często 

są bardzo wielkimi, grubymi księgami. Trzeba dobrze znać alfabet :) aby korzystać z nich z 

łatwością.  

Przypomnij sobie ! 

Alfabet to zbiór wszystkich liter ułożonych według ustalonej kolejności: a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, 

h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, q, r, s, ś, t, u, v, w, x, y, z, ź, ż. 

W języku polskim stosuje się też dwuznaki: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz. 

Istnieją jednak słowniki, które nie wymagają tej umiejętności. Mówię zupełnie poważnie! Są to 

słowniki internetowe. Można je znaleźć pod podanymi linkami:  

 Słownik języka polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/ 

 Słownik synonimów https://synonim.net/ 

 Słownik ortograficzny https://sjp.pl/ 

 
To tylko trzy wybrane słowniki języka polskiego. W Internecie 

jest ich dużooooo więcej.  

 

Te trzy linki będą nam za chwilę potrzebne.  

https://sjp.pwn.pl/
https://synonim.net/
https://sjp.pl/
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Fraszka (zrób to w czwartek) 

1. Przeczytaj zamieszczone na ilustracji fraszki (to takie krótkie wierszyki): 

 

Autorem tych fraszek jest Jak Sztaudynger 

Link dla dociekliwych:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztaudynger 

 

2. Zastanów się i zapisz w zeszycie tematy, które porusza Jan Sztaudynger w zamieszczonych 

utworach: 

a) 

b) 

c) 

3.  Znajdź w słowniku internetowym https://sjp.pl/ hasło apostrofa.  

Definicję zapisz w zeszycie:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztaudynger
https://sjp.pl/
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Apostrofa to ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Znajdź apostrofę w przeczytanych fraszkach. Przepisz ją do zeszytu 

 

 

Zastanawiałeś się po czym rozpoznawać fraszki?  

 

Kilka informacji: 

Rodzaj literacki: LIRYKA 

Gatunek literacki: FRASZKA 

Po długości – są to utwory drobne i krótkie. 

Po zwięzłości – ich autorzy dbają o precyzję w wyrażaniu myśli. 

Po ich charakterze – żartobliwe, błahe i radosne. 

I najważniejsze!!! Po PUENCIE.  A co to takiego ta PUENTA?  

5. Poszukaj definicji terminu puenta w wybranym  słowniku internetowym i zapisz ją do 

zeszytu.  

6. Zrób notatkę graficzną o fraszce.             

    

7. Wskaż właściwe uzupełnienia dwóch utworów na temat ulubionej formy literackiej Jana 

Sztaudyngera  

 
 

 
 

             ważna/ważka                                             przywar/wad 

 

8. Znajdź w słowniku synonimów https://synonim.net/ wyraz ważki. Wypisz trzy synonimy. 

https://synonim.net/
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Głoska i litera (zrób to w piątek) 

Przypomnij sobie ! 

Głoska to najmniejszy dźwięk mowy, który możemy wyodrębnić w wyrazie. 

Litera to zapisany znak głoski. 

Niektóre głoski zapisujemy za pomocą dwóch liter, np. sz-e-ś-ć. 

dwuznaki: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz. 

 

9. Wskaż w fraszkach  Jana Sztaudyngera  wyrazy, w których głoski są zapisane 

dwuznakami. Wypisz te wyrazy do zeszytu. Podkreśl dwuznaki.  

 

10. Zrób test dostępny na Eduelo - Lekcja 1. 

 

 

11. Prześlij na podany adres zdjęcia lub skany notatki graficznej – FRASZKA.  

Termin: 29.03.2020 r.  

 

Zaznacz na MAPIE WYPRAWY swoje postępy. 

 

Pozdrawiam   

Pani Kasia  


