
Klasa V B – język polski –  Grażyna Dryl 

  

 11.05.2020 do 15.05. 2020r 

 

 

Temat: Jak cię widzą, tak cię piszą – frazeologizmy. 

 

Dowiem, czy  jest frazeologizm i jak należy go interpretować. 

 

1. Związek frazeologiczny (frazeologizm) – to utrwalone w języku połączenie wyrazów  

o stałym, przenośnym znaczeniu, które nie wynika ze znaczeń tworzących go słów. 

(Przepisz  do zeszytu informacje zapisane zielonym kolorem) 

Frazeologizm ma ściśle określone znaczenie, które nie wynika ze znaczeń poszczególnych 

słów wchodzących w skład związku, np. niebieski ptak to nie ptak o niebieskim upierzeniu, 

ale człowiek nieodpowiedzialny, unikający pracy. 

 

2. Wspólnie przyjrzyjmy się ćwiczeniu 1. str. 153.(podręcznik do nauki o języku). 

Mamy wskazać zdania, w których podane związki wyrazowe (frazeologizmy) zostały 

użyte w niedosłownym znaczeniu: 

Gruba ryba – uważaj na niego, to naprawdę gruba ryba – ma wielką władzę. 

Czarna owca – cała rodzina uważała go za czarną owcę – wytykała mu, że swoim 

zachowaniem wszystkich kompromituje. 

Ciepłe kluchy – był to człowiek powolny, mało energiczny, niektórzy mówili o nim: ciepłe 

kluchy.  

 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 7. str. 156 (podręcznik do nauki o języku) oraz 1. i 3. 

str. 45 zeszyt ćwiczeń. – nie wysyłaj mi odpowiedzi. 

 

 

Zagadnienie  2. To już znamy, powtarzamy - „Poetyckie języki i ich tajniki”. 

 

Utrwalę pojęcia związane z poezją 

Obejrzyj filmik o środkach poetyckich. 

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

Zadanie 1. Przypomnij informacje z zakresu poezji (materiał powtórzeniowy w podręczniku, 

s. 270-271) 

 Zadanie 2.Wyjaśnij (na podstawie podręcznika) w zeszycie pojęcia: wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, apostrofa, podmiot liryczny, rym, rytm, nastrój wiersza. 

Zadanie 3. Wymień poznane środki poetyckiego obrazowania. 

 

 Zagadnienie  3. Pół żartem, pół serio - „Na tropie muz”. 

Utrwalę pojęcia związane z poezją, potrafię  wykorzystać je w praktyce. 

 

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


 Jeszcze raz o środkach poetyckich, obejrzyj  filmik przed wykonaniem zadań 

https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0 

Zadanie. Wykonaj w zeszycie test powtórzeniowy z podręcznika, s.272-273 („Na tropie 

muz”). 

 

Zagadnienie: 4 Recytacja   wybranego  fragmentu Pana Tadeusza   „ Koncert 

wieczorny” 

 

Potrafię, stosując elementy środków wyrazu  wygłosić na pamięć fr. utworu. 

 Recytacja na  platformie  zoomu. 

 Temat 5. Wiem, umiem, rozumiem - „Leokadia i natchnienie”. J. Kulmowa „Wio, 

Leokadio” (fragment) – sprawdzian. 

Utrwalę pojęcia związane z poezją, potrafię  wykorzystać je w praktyce. 

 Obejrzyj filmik o funkcjach środkach poetyckich. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx11NoSaT90 

 

Zadanie 1. Przeczytaj uważnie fragmenty utworu J. Kulmowej „Wio, Leokadio” (podr. s.275). 

Zadanie 2. Wykonaj zadania 1-6 (podr. s.278-279) 

 Forma sprawdzenia  na zoomie. 

 Dla chętnych: Wykonaj zadania 7-13 ze sprawdzianu powtórzeniowego (s.279). 

https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0
https://www.youtube.com/watch?v=Vx11NoSaT90

