
Język polski klasa 4 Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 15-17.04

Zagadnienie

Poezja na kartach podręcznika.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Obejrzyj filmik ( możesz obejrzeć fragment, bo całość to ok. 14 minut). Zastanów się jakie emocje w 
Tobie wywołuje  dźwięk  wiatru. Czy jest on spokojny czy gwałtowny. Jakimi kolorami można go 
namalować. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=kaAGsHnjOms 

2. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:   Co wiatrom w duszy gra… - Julian Tuwim „Dwa wiatry”  .

3. Odczytaj informację o poecie. Nie przepisuj.

Julian Tuwim – jeden z najpopularniejszych polskich  poetów.
Autor, m.in. „Słonia Trąbalskiego”, „Lokomotywy” czy „Dyzia
marzyciela”. żył w latach 1894-1953.

3. Przepisz starannie do zeszytu i zapamiętaj.

Epitet – wyraz określający rzeczownik, najczęściej przymiotnik, np. wiosenny deszcz.

Przenośnia (inaczej metafora) to niecodzienne połączenie słów, w którym zyskują one nowe 
znaczenie, różniące się od dosłownego, np. poezja gór, fale zbóż, sierp księżyca, morze tęsknoty.

4. Przeczytaj uważnie wiersz Juliana Tuwima „Dwa wiatry”. Zastanów się o czym opowiadają 
poszczególne zwrotki.

Julian Tuwim

Dwa wiatry

Jeden wiatr -- w polu wiał,

Drugi wiatr -- w sadzie grał:
Cichuteńko, leciuteńko,

Liście pieścił i szeleścił,

Mdlał...

Jeden wiatr -- pędziwiatr!

Fiknął kozła, plackiem spadł,



Skoczył, zawiał, zaszybował,

Świdrem w górę zakołował

I przewrócił się, i wpadł
Na szumiący senny sad,

Gdzie cichutko i leciutko

Liście pieścił i szeleścił
Drugi wiatr...

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,

Parsknął śmiechem cały sad,
Wziął wiatr brata za kamrata,

Teraz z nim po polu lata,

Gonią obaj chmury, ptaki,

Mkną, wplątują się w wiatraki,
Głupkowate mylą śmigi,

W prawo, w lewo, świst, podrygi,

Dmą płucami ile sił,
Łobuzują, pal je licho!...

A w sadzie cicho, cicho... 

4. A teraz posłuchaj...

 https://www.youtube.com/watch?v=gWEbaK42DG0 

5. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie.

• Wypisz trzy synonimy do wyrazu WIATR.
• W formie tabelki wypisz jakie były wiatry:

Jeden wiatr Drugi wiatr

• Przepisz z wiersza do zeszytu  epitet oceniający postępowanie wiatrów.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „Dwa wiatry”.

• Powinieneś  znać termin „epitet” i „przenośnia” .



Zagadnienie

Poezja na kartach podręcznika ( lekcja 2-godzinna)

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Obejrzyj filmik. Potraktuj go jako wprowadzenie do dzisiejszego tematu :-)
https://www.youtube.com/watch?v=HiOVvBqjRrc 

2. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:   Chodzić z głową w chmurach… „Obłoki”      Józefa Ratajczaka  .
              Porównanie.

3. Odczytaj informację o poecie. Nie przepisuj.

Józef  Ratajczak – autor sztuk teatralnych i powieści dla dorosłych
czytelników, a także wierszy dla dzieci. Żył w latach 1932-1999.

4. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Porównanie – uwydatnienie jakiejś właściwości przedmiotu, postaci,
czynności czy cechy przez wskazanie podobieństwa do innego
przedmiotu, innej postaci, np. łzy jak groch. Dwie części porównania
połączone są najczęściej słowem „jak”, a także „jakby”,”niby”, „niczym”, „na kształt”.

Pierwszy człon 
porównania

Wyraz łączący Drugi człon 
porównania

Uwydatnione cechy 
opisywanych 
elementów

skóra niby aksamit Skóra bardzo gładka, 
przypominająca w 
dotyku miękką tkaninę.

łysy jak kolano Ktoś zupełnie 
pozbawiony włosów na 
głowie.

chmura niczym smok Chmura swoim 
kształtem 
przypominająca smoka, 
wyglądająca 
przerażająco.

5. Przeczytaj uważnie wiersz „Obłoki” Józefa Ratajczaka. Zastanów o czym opowiada.



Płyną w górze
niczym słomkowe kapelusze.
Kościelna je wieża przymierza.
Nie pasują - za duże.

Zegar ratuszowy
próżno nadstawia głowę.
Dachy domów
wyciągają szyję po kryjomu.
Dwa smukłe klony
daremnie rozwarły korony
i biegną zziajane na wzgórze.

Lecą tak obłoki
z ręki do ręki
w bardzo wysoki,
czysty błękit.
Płyną samotnie w górze
niczym słomkowe kapelusze.
Potem całą noc płaczą
aż do zorzy,
że nikt ich na głowę
nie włożył.

6. Wykonaj polecenia ustnie.

• Wymień  elementy krajobrazu ukazanego w wierszu?
•  Do czego zostały porównane obłoki?
•  Jakie słowo wykorzystano do połączenia dwóch elementów porównania?
• Gdyby przelatujące w górze obłoki mogły mówić, co czego przyrównałyby spacerujących na 

ulicach ludzi, jeżdżące samochody, trawniki, wieżowce?

7. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie. Pisz starannie.

a)  Uzupełnij porównania odpowiednimi określeniami z ramki.

jak mysz pod miotłą, jak najęty, jak młody bóg, jak suseł, jak opętany.

• czuję się ……………………………….

• śpi …………………………………….

• siedzi cicho ……………………………

• gada ……………………………………

• drze się ………………………………..



b) Wyjaśnij, co znaczą utworzone porównania.

c) Użyj ich w zdaniach dotyczących twoich kolegów.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „Obłoki”.

• Powinieneś  znać termin „porównanie” .


