
Od 06.04. do 08.04.2020 

 Język polski kl. VB  

Nauczyciel : Grażyna Dryl 

1. Zagadnienie : „Czasem utopce bywają w   kropce”.  Dedykacja- rady dla piszących. 

Maciej Wojtyszko, Saga rodu Klaptunów. 

 

Dowiem się jakie elementy zawiera  dedykacja, potrafię wyjaśnić termin „dedykacja” 

potrafię poprawnie zredagować poznaną na lekcji formę wypowiedzi, wskażę  elementy 

fantastyki w świecie przedstawionym w utworze 

   

Polecenie 1. Przeczytaj uważnie  tekst z podręcznika  lub też na wsipnet – podręcznik 

„Czasem utopce bywają w   kropce”.  Maciej Wojtyszko, Saga rodu Klaptunów, 

następnie  przepisz  tekst do zeszytu informujący o  tym  czym jest Chlipawka oraz  kto 

ją zamieszkuje. 

 Chlipawka to teren bagienny. Muliste nadbrzeże zamieszkują istoty zwane utopcami. 

Wyglądem przypominają żaby, ale zachowują się jak ludzie. Czytają gazety, myślą o modzie, 

znany jest im prima aprilis, wygłaszanie mów, uprawianie twórczości.  

Polecenie 2. Samodzielnie  na podstawie  zamieszczonego  niżej tekstu napisz  w zeszycie 

informacje  o utopcach .  

Wygląd: 

Utopce – żaby przemienione w ludzi; postacią przypominają człowieka, między palcami mają 

błonę, która świadczy o ich pochodzeniu;  

mężczyźni nie grzeszą urodą, ponieważ protoplaście rodu nie zależało na tym, natomiast 

kobiety są niezwykle piękne, gdyż pierwsza utopka zmusiła czarodzieja do kilkudziesięciu 

korekt swojej urody podczas przemiany; 

 ZACHOWANIE: 

 – utopce zachowują się jak ludzie, odczuwają różne emocje: cierpią, kochają, złoszczą się, 

narzekają, cieszą się, wzruszają się; 

 Zajęcia: 

 – zajęcia: publikowanie gazety, tworzenie poematów i dysertacji krytycznoliterackich, 

urządzanie pokazów ogni sztucznych, obchodzenie jubileuszów, uczęszczanie do klubów;  

– inne: komunikacja – transport wodny, nazwy instytucji użyteczności publicznej – 

powiązane ze światem wodnym, np. klub „Na mokradłach. 

Polecenie 3. Na podstawie  informacji w tekście  zaprezentuj  głównego  bohatera 

utworu. Wykonaj w zeszycie  polecenie  4  z  podręcznika str.  238( możesz skorzystać z 

podręcznika na  wsipnet). 

Maciej Toplica był dziennikarzem i pracował w redakcji gazety „Woda Codzienna”. Z trudem 

radził sobie na tym stanowisku. Praca reportera zbierającego informacje z okolicy nużyła go, 



nie mógł zrozumieć ciekawości ludzi, którzy chcieli czytać o sprawach, zdaniem Maćka, mało 

istotnych. Starając się sprostać potrzebom czytelników, wymyślał różne historie, kreował 

nawet modę. Drażniła go bardzo obojętność utopców i ich brak zainteresowania tematami 

kulturalnymi. 

 Polecenie 4. Przepisz do zeszytu przykłady bohaterów oraz  powieści o charakterze 

baśniowo- fantastycznym. 

 postacie baśniowe – czarnoksiężnicy, wróżki, smoki, bohaterowie o nadzwyczajnych 

możliwościach jak na przykład Waligóra i Wyrwidąb;  

postacie mitologiczne – bogowie, herosi, fauny, nimfy, cyklopi;  

postacie legendarne – diabły, skrzaty, wodniki; 

 postacie fantasy – wampiry, hobbici, ogry, trolle. 

 Powieści o charakterze baśniowo-fantastycznym: Akademia pana Kleksa, Pinokio, 

Opowieści z Narnii, Bracia Lwie Serce, Charlie i fabryka czekolady. 

Dedykacja  jako forma  wypowiedzii  złożonych 

 Polecenie  Przeczytaj w podręczniku   rady dla piszących dedykację 

 Zadanie 1. JAKIE INFORMACJE ZAWIERA DEDYKACJA? Zapisz  w zeszycie 

........................................ 

....................................... 

....................................... 

Zadanie 2. Wzorując się na schemacie dedykacji   z  podręcznika dopisz brakujące 

elementy- zapisz  poprawnie w zeszycie treść   każdej dedykacji. 

 

a) Turośń  Kościelna, 06 04. 2020r. 

na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil na obozie w Zakopanem 

Jola Nowak 

 

b) Drogim rodzicom z okazji 20. rocznicy ślubu, 

abyście zawsze z optymizmem spoglądali w przyszłość, 

z podziękowaniem za okazywaną miłość. 

Wdzięczne córki 

Monika i Beata 

c) Szanownemu Panu Doktorowi 

 

Mikołaj Zawadzki 

 Białystok, 07.04.  2020r 

 

 

 

d)Kochana siostro, niech ten zbiór fotografii przypomina Ci najpiękniejsze chwile naszego 

dzieciństwa. Z najlepszymi życzeniami z okazji 18. Urodzin. 



 Twoja młodsza siostra Majka 

Zadanie.3 

Oto trzy książki. Komu i z jakiej okazji możesz je zadedykować 

 

"Harry Potter i kamień filozoficzny" 

 komu ?...................................... 

 z jakiej  okazji?..................................... 

 

"Przewodnik turystyczny” 

Zakopane" 

 komu ?...................................... 

 z jakiej  okazji………………………… 

 

"Wielki słownik ortograficzny" 

komu ?....................................... 

 z jakiej  okazji?.................................... 

 

 Zadanie.4 

Dedykację można wzbogacić cytatem. 

Komu zadedykujesz teksty zawierające następujące cytaty? 

 

CYTAT KOMU DEDYKUJESZ  wpisz osobę 

  

 

„Czy to jest przyjaźń? ............. 

Czy to jest kochanie? 

 

„Prawdziwych przyjaciół 

poznajemy w biedzie" ....... 

 Zadanie 5 

Jaka dedykacja sprawiłaby Ci przyjemność? Być może otrzymana od znanej osoby? Zredaguj 

taki tekst 

 

 Dla chętnych:  

Napisz dedykację dla swojego  przyjaciela. 

 

........................................ 

....................................... 

........................................ 

2.  Zagadnienie:  Zacznij  dzień  od  uśmiechu. Powtórzenie  wiadomości o głoskach. 

Uzyskam wiedzę o głoskach i literach. 

Proponuję wykorzystanie strony www.epodreczniki.pl  Myślę, że spodobają się Wam zadania 

interaktywne, za pomocą których sprawdzicie samodzielnie wiedzę. 

http://www.epodreczniki.pl/


Jak to zrobić? Pokazuję krok po kroku: 

 Oto  bezpośredni  link do  lekcji dotyczy on  zagadnień  z fonetyki  o głosce i literze   

Czytaj i słuchaj  uważnie  , wykonuj  polecenia a zarazem sprawdzisz sam siebie . 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/DUZTvCphM 

 Zadanie 1. 

Wybierzcie pięć dowolnych liter z polskiego alfabetu i zaproponuj skojarzenia, które ułatwią 

naukę waszym młodszym kolegom i koleżankom. Propozycje  zapisz w zeszycie.  

Zadanie 2.   Wykonaj  po uprzednim sprawdzeniu pisemnie do zeszytu  ćwiczenie 7 i 8. 

 

 Dla chętnych: Wykonaj  „literkową” pisankę. 

 

 Życzę zdrowych świąt. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/DUZTvCphM

