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Zagadnienie

Poezja na kartach podręcznika.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Obejrzyj filmik. Potraktuj go jako wprowadzenie do lekcji. Zapoznaj się z wierszami i sylwetką 
księdza Jana Twardowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=2eataHPnAWk 

2. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Odgłosy świata – Jan Twardowski „Klasówka z religii”.

3. Odczytaj informację o poecie. Nie przepisuj.

Jan Twardowski – ksiądz, poeta, przyjaciel dzieci. Urodził się 1 czerwca 1915
roku, zmarł 18 stycznia 2006 roku. Autor wielu wierszy dla dorosłych, ale
także opowiadań dla dzieci. Przez kilka lat swojego życia pracował z dziećmi
w szkole specjalnej. Tam uczył religii i opowiadał o pięknie otaczającego
świata oraz Bogu. Pracując w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie również
często głosił specjalne kazania dla dzieci. Nigdy nikogo nie oceniał, dzielił się
z potrzebującymi i cieszył się każdym dniem danym od Boga. Za swoją twórczość otrzymywał 
wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Został pochowany w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej w 
Panteonie Wielkich Polaków.

3. Przepisz starannie do zeszytu i zapamiętaj.

Wyrazy dźwiękonaśladowcze – to słowa, które swoim brzmieniem naśladują dźwięki rzeczywiste, np.
syczeń, miau. 

4. Przeczytaj uważnie wiersz Juliana Tuwima „Dwa wiatry”. Zastanów się o czym opowiada. 

Jan Twardowski

Klasówka z religii

Temat:„Modlitwa głuchego, który otrzymał słuch”.
Dziękuję Ci, że otrzymałem słuch, bo już słyszę:
brzęk,
łoskot,
łomot,
jęk,

https://www.youtube.com/watch?v=2eataHPnAWk


grzmot,
stukot,
tupot,
tętent,
trzask,
huk,
bek,
rumor,
głos,
wrzask,
ryk,
świst,
krzyk,
klekot,
bełkot,
turkot,
zgrzyt,
gwizd,
szmer,
szept,
krótki i długi płacz,
jak cyka świerszcz,
jak dzwoni makówka,
jak biegnie szereg bosych nóg
i jak biegną dwie bose nogi. 

4. A teraz zastanów się...

• Kto może być osoba mówiąca  w wierszu?
• Do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu?
• Skąd mogą pochodzić odgłosy wymienione w utworze

5. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie.

• Wypisz wyrazy bliskoznaczne słowa „PŁAKAĆ”, które swoim brzmieniem naśladują różne 
rodzaje płaczu.

• Wyjaśnij, co może oznaczać słyszenie biegu dwóch bosych stóp. Czym różni się od słyszenia 
szeregu biegnących stóp?

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „Klasówka z religii”.

• Powinieneś  znać termin „wyrazy dźwiękonaśladowcze” i wyszukiwać je w tekstach 
omawianych na lekcji .



Zagadnienie

Poezja na kartach podręcznika ( lekcja 2-godzinna)

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Obejrzyj filmik. Potraktuj go jako wprowadzenie do dzisiejszego tematu i dobrą zabawę :-)
https://www.youtube.com/watch?v=43btaou6TvE 

2. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Czy cień rymuje się z wiem? Jóżef Ratajczak „Cień na ścianie”.

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.

Rym –  to zgodność brzmienia w zakończeniach wyrazów znajdujących
się najczęściej na końcu wersów.

• Rymy dokładne  to rymy w których ostatnie głoski są identyczne,
np. deska-niebieska; niedokładne, jeżeli zgodność brzmienia jest tylko przybliżona, np. o 
twarzy- marzę.

• Rymy żeńskie to takie w których podobnie lub tak samo brzmią ostatnie i przedostatnie sylaby 
rymujących się wyrazów, np. stuka-puka. W wierszach występują one częściej i wprowadzają 
łagodne brzmienia.

• Rymy męskie tworzone są przez słowa jednosylabowe, np. dzik-byk. Są rzadsze i wprowadzają
ostrzejsze dźwięki.

5. Przeczytaj uważnie wiersz „Cień na ścianie” Józefa Ratajczaka. Zastanów o czym opowiada.

Cień na ścianie

Chodzi za mną cień
cały dzień.
A gdy słońce świecić przestanie
i lampę zapalę,
cień siada przy mnie na ścianie.

Wyciągam rękę -
on mi podaje wielkie paluchy.
Poruszam głową,
on myśli,
że uwierzę w duchy.

https://www.youtube.com/watch?v=43btaou6TvE


Więc składam palce
i na ścianę wpada zając.
Zjawia się koński łeb
i wielkie smoki dwa
na siebie napadają.

        Wtedy gaszę światło
        i wszystko znika.
        Pokój, ściany, łóżko, drzwi.
        I tylko mi się śni
        noc, noc piękna jak muzyka.

6. Wykonaj polecenia ustnie.

• Opowiedz o swoich pierwszych odczuciach po przeczytaniu wiersza.
• Co podmiot liryczny czaruje, gdy zapala lampę?

7. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie. Pisz starannie.

a)  Zapisz w zeszycie rymujące się wyrazy. Wskaż wśród nich słowa tworzące rymy żeńskie i słowa 
tworzące rymy męskie.

zając                                        światło                                           łeb                         dwa

          chleb                                        zna                                                 splotło                      grając

 b) Ułóż rymy dokładne i niedokładne do wyrazu muzyka.

c) Ułóż dwuwersowe rymowanki opisujące przedstawione cienie. Wybierz trzy
cienie np. zając, wilk, koza. Może spróbuj wieczorem zrobić swój własny teatr
cieni.

.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „Cień na ścianie”.

• Powinieneś  znać termin „rymy” i rodzaje rymów .




	Klasówka z religii

