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Zestaw 8 

Dzień dobry! 

Witam Was na kolejnej lekcji.  

Rozpoczynamy od  OPISU OBRAZU. 

Poprzednia lekcja przygotowywała do samodzielnego napisania tej formy redakcyjnej.  

Zadanie: 

Napisz opis obrazu Paula Cézanna, „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami".  

Skorzystaj z instrukcji.  

Przygotowałam ją dla Ciebie.  

Znajduje się w załączniku na Googel Classroom.  

Pisz samodzielnie. Nie korzystaj z Internetu! 

Pamiętaj o terminowym wykonaniu zadania: 20.04.2020 r.  

Pisz czytelnie. 

Zadbaj o ortografię i interpunkcję.  

Zadanie zostanie  ocenione (waga 2). 

 

 

Czekam na Twoją pracę. 

Odeślij ją WYŁĄĆŻNIE w formie zdjęcia za pośrednictwem Googel Classroom.  

 

 

 

Lekcja  
Temat: Powtórzenie wiadomości o głoskach ustnych i nosowych. 

NaCoBeZu 

1. Znam podział na głoski ustne i nosowe. 

2. Potrafię określać głoski ustne i nosowe. 

___________________________________________________________________________________ 
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1. Wypisz z wiersza Wandy Chotomskiej do zeszytu przykładowe wyrazy z głoskami 

nosowymi według podanych kategorii.  

Trąba  
W amatorskiej orkiestrze  

w dni powszednie i w święta  

przez trzy takty trąbiła  

trąba pana rejenta. 

Przez rok cały z przejęciem  

i z bezbrzeżną tęsknotą  

grała swoje: – Tra-ta-ta! –  

i nic więcej, tylko to. 

A że była ogromna  

i nadęta ogromnie,  

pomyślała raz: – Każdy  

rad by słuchać tylko mnie! 

I huknęła od razu,  

głośno niby armata,  

triumfalnie: – TRA-TA-TA!  

TRA-TA-TA-TA! TRA-TA-TA! 

  

Ledwie bęben usłyszał  

ryki trąby ponure,  
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mruknął: – Sen to czy jawa? –  

i uszczypnął się w skórę. 

Stanął dęba fortepian  

i wyszczerzył klawisze.  

– Trąbo! Przestań w tej chwili!  

Trąbo! Proszę o ciszę! […] 

Ale trąba ryczała  

pełna pychy i buty,  

aż ze sceny zdmuchnęła  

dyrygenta i nuty. 

Z tego ryku i świstu  

wiatr się zrobił na sali  

i widzowie z krzesłami  

wnet w powietrzu latali. […] 

 

 

 

 

Zadanie nr 1 odsyłają osoby maqjące numery od 1 do 6.  

 

Przesyłamy za pośrednictwem Classroom – do 21.04.2020 r.  
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Lekcja 
Temat: Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł… 

 

NaCoBeZu 

1. Znam pojęcie pytanie retoryczne. 

______________________________________________________________________ 

1. Przeczytaj wiersz: 

Joanna Pollakówna 

Stare fotografie 

Twarze tych młodych kobiet 

tak pełne uroku 

– ta z półuśmiechem, 

ta z kpiącym wyzwaniem, 

nieodwołalnie odpływają w mroku. 

A co z uśmiechem? 

Co z niemym pytaniem?  

 

Proch przyjął prochy, 

ziemia zżuła kostki, 

z ciał wypijały sok drzewa wysokie. 

Lecz w jakim wietrze rozsnuły się głosy? 

Co z żartem płochym? 

Co z dziwnym urokiem?  

 

2. W jakich okolicznościach mogła się wypowiadać osoba mówiąca w wierszu. 

- ……………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………. 

 

 

3. Wskaż, które ze zdjęć zamieszczonych pod tekstem byłoby jego najlepszą 

ilustracją. 
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4. Czego dotyczą pytania zadane w utworze? Spróbuj na nie odpowiedzieć. Co 

charakterystycznego odnajdujesz w tych odpowiedziach? 

 

5. Zanotuj w zeszycie: 

Pytanie retoryczne to pytanie, które zadaje się nie po to, aby uzyskać 

odpowiedź, lecz by skłonić odbiorcę do przemyśleń, podkreślić ważność 

wypowiedzianych słów. 

 

6. Przedstaw, w kilku zdaniach, swoje refleksje po przeczytaniu wiersza. 

 

Zadanie nr 6 odsyłają osoby mające numery od 7-12. 

Przesyłamy za pośrednictwem Classroom - do 21.04.2020 r.  

 

Zadanie dla chętnych. 

Poszukaj w domowym albumie  stare zdjęcia swoich krewnych. 

Korzystając z programu zdalnego https://app.bookcreator.com/unsupported-app 

lub innego narzędzia zrób książkę fotograficzną.  

 

https://app.bookcreator.com/unsupported-app

