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Zestaw 8 

Witam Was Uczniowie! 

Baza nr 4 już za Wami.  

Jeśli wykonaliście zadania kliknijcie w przycisk ODDANE na Googel Claasroom  

Baza nr 5 czeka na zdobycie.  

W tym tygodniu nadal będziemy w KRAINIE POEZJI. 

Od poniedziałku (20 kwietnia) rozpoczynamy omawianie lektury: 

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza.  

Rozpoczniemy tradycyjnie od testu (link przyślę na Vulcanie). 

 

Pracujemy w zeszycie przedmiotowym. 

 

 

 

Lekcja  
Temat: Czy „cień” rymuje się z „wiem”? 

NaCoBeZu 

 

1. Znam pojęcia rymy dokładne i rymy niedokładne,  

2. Znam pojęcia rymy żeńskie i rymy męskie. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Przeczytaj wiersz  Józefa Ratajczak, Cień na ścianie. 
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2. Przypomnij sobie, czym jest rym, i wypisz z wiersza rymujące się 

pary wyrazów. 

 

cień / dzień 

______________/______________ 

______________/______________ 

 

______________/______________ 

______________/ ______________ 

______________/ ______________ 

 

3. Zanotuj w zeszycie: 

Rymy mogą być dokładne, jeżeli ostatnie głoski są identyczne,  
np. deska – niebieska, lub niedokładne, jeżeli zgodność brzmienia jest 
tylko przybliżona, np. o twarzy – marzę. 

 

4. Wróć do zadania nr 2.  

a) Zanotuj wyrazy, których końcowe współbrzmienia są identyczne, oraz takie, które są 

tylko podobne. 

 

 identyczne brzmienia: cień/dzień, ______________/______________, 

______________/______________, ______________/______________ 

 podobne brzmienie: ______________/______________, 

______________/______________, ______________/______________ 

 

b) Policz, po ile sylab mają rymujące się wyrazy. Wskaż pary słów jednosylabowych. 

______________/______________. ______________/______________ 

5. Zanotuj w zeszycie: 

Wyróżniamy rymy żeńskie, w których podobnie lub tak samo brzmią ostatnie 

i przedostanie sylaby rymujących się wyrazów, np. stuka – puka.  

Rymy męskie tworzone są przez słowa jednosylabowe, np. dzik – byk.  
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Notatka graficzna. Do przepisania dla chętnych.  

 

 
Lekcja  

Temat: Malować świat w barwnej postaci. 
 

NaCoBeZu 

1. Znam pojęcie nastrój. 

2. Umiem oznaczać spółgłoski miękkie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Przeczytaj wiersz. 

Czesław Miłosz 

Wyprawa do lasu 

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, 

Słońce zachodząc różowo się pali 

Na każdym drzewie jakby na świeczniku, 

A ludzie idą ścieżką, tacy mali. 

 

Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce, 

Żeby nie zgubić się w trawach jak w borze. 

Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie 

I z góry spływa kolor po kolorze. 

 

A tam nad nami uczta. Dzbany złota, 

Czerwone wina w osinowej  miedzi. 

I wiezie dary powietrzna karoca 

Dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi. 
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2. Zanotuj w zeszycie: 

Nastrój wiersza to uczucia i wrażenia, jakie wywołuje utwór  

u czytelnika. Nastrój wynika m.in. ze sposobu przekazywania myśli przez osobę 

mówiącą. 

3. Magię nastroju poeta osiąga dzięki licznym środkom artystycznym.  

 epitety (wypisz dwa) ……………………………………………………………. 

 porównania (wypisz dwa) …………………………………………………… 

 metafory (wypisz dwie) ……………………………………………………………. 

 

Las, drzewa, trawy są w wierszu nośnikami takich cech, jak: potęga, moc, wielkość. 

Poeta dostrzega ich kształt i proporcje. Choć opisuje wyprawę do lasu, ani razu nie 

używa przymiotnika „zielony”! Ale niewątpliwie wiersz jest bardzo plastyczny.  

4. Wypiszmy z wiersza wszystkie nazwy barw. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Określ nastrój wiersza. Wybierz podane przymiotniki lub podaj 
własną propozycję. 

uroczysty • tajemniczy • pogodny • podniosły • baśniowy 

Przypomnij sobie: 

Litera i pełni różne funkcje. 

 Może oznaczać samogłoskę, np. w wyrazie idol. 

 Może być tylko znakiem miękkości spółgłoski, np. w wyrazie marzenia. 

 Może oznaczać samogłoskę i jednocześnie być znakiem miękkości 

poprzedzającej ją spółgłoski, np. w wyrazie nisko. 
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6. Uzupełnij tabelę wyrazami z  wiersza Czesława Miłosza. 

i – samogłoska  i – znak  miękkości 

spółgłoski 

i – samogłoska i znak 

miękkości poprzedzającej ją 

spółgłoski 

   

   

 

Po tej lekcji wypełnij tylko test. Otrzymasz ocenę. 

Link do testu: https://forms.gle/owj1ekWAXAuEHAxM7 

Sprawdź uzyskane punkty oraz poprawne wyniki. Punktacja:  

Punkty Ocena 

3 niedostateczny 

4 dopuszczający 

5 dostateczny 

6 dobry 

7 bardzo dobry 

8 celujący 

Dziękuję za udział w lekcji! 

Ostatnia baza zdobyta! 

Od poniedziałku spotkania z Anią Shirley. 

Pozdrawiam  

https://forms.gle/owj1ekWAXAuEHAxM7

