
Od 15.04. do 17.04.2020 

 Język polski kl. VB  

Nauczyciel : Grażyna Dryl 

1. Zagadnienie : Wszystkie drogi prowadzą do… Stanisław Młodożeniec, Kulawa droga. 

Dowiem się  czym jest rytm i rym w utworze, potrafię określić środki poetyckie, odróżnić komunikat 

informacyjny  od  literackiego. 

Polecenie 1. Podaj skojarzenia i związki wyrazowe ze słowem droga i zapisz je  do zeszytu, możesz skorzystać z 

propozycji  podanych  niżej, następnie wyjaśnij  znaczenie dwu związków  wyrazowych. 

 droga życiowa, 

 Droga Mleczna, 

 droga do sukcesu, 

 na nowej drodze życia, 

 droga usłana różami, 

 droga przez mękę---  trudności, przeciwieństwa, przeszkody, jakie ktoś ma do pokonania 

 droga krzyżowa,  

 droga donikąd; 

 wejść sobie w drogę,  

 schodzić komuś z drogi- oznacza 'ustąpić komuś, nie sprzeciwiać mu się' 

 być na najlepszej drodze do czegoś,  

 chodzić własnymi drogami. 

 Polecenie 2. Wysłuchaj wiersz Stanisława Młodożeńca  Kulawa droga lub  przeczytaj wiersz w podręczniku.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDeOB02Xvs 

Praca z tekstem 

 Polecenie 1 Podaj epitety  z tekstu  określające  drogę:  np. epitety: 

 droga kulawa,  

droga zmordowana,  

 droga utrapiona 

droga………………… 

droga…………………….. 

droga………………………… 

Polecenie 2. Do  podanych   przykładowych  ilustracji  z wiersza   dodaj fragmenty z wiersza ilustrujące  treść 

1) polna droga w wiosennym 
krajobrazie  

(„Odwilż. Ciepło. Przyszła 
wiosna”) 

 

 („grzęźnie droga w błocie po 
pas”) 

 

3) droga z wybojami i kałużami   („chlust w bajoro! Trach! – i 
stoi”) 

 

4) droga wyłożona kamieniami   …………………………………………..  
5) gładka szosa  …………                                              
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDeOB02Xvs


 Polecenie 3.  Przeczytaj tekst informacyjny  oraz ponownie przeczytaj wiersz . Zastanów  czym różnią się te dwa 

teksty. 

Tekst informacyjny 

Początek wiosny niespodziewanie ujawnił fatalny stan drogi. Okazało się, że po kilkudniowej odwilży w wielu 

miejscach doszło do uszkodzeń nawierzchni. Pojawiły się pęknięcia, wyrwy, zapadliska. We znaki daje się również 

gruba warstwa błota i mułu. Najgorsze dziury pojawiły się w okolicy mostu i starej wierzby. Konieczna jest 

natychmiastowa interwencja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.  

 Wniosek  zapisz do zeszytu: 

język informacyjny, zwięzły, konkretny; specjalistyczne określenia, np. nawierzchnia, interwencja;  

wiersz – język poetycki; środki artystyczne, np. epitety, uosobienia, rymy. 

 Polecenie 4. Przypomnij  czym są rymy i jakie są jego rodzaje  sięgnij  do prezentacji 

http://scholaris.pl/zasob/64323 

 Polecenie 5.  Wykonaj z podręcznika zadanie 8- wypisz rymy  z wiersza oraz określ i typ i rodzaj 

Np. wiosna – do cna (żeński, niedokładny) 

 
roztopach – po pas 
(żeński,………………….), 
 furmani – gałęziami (………………..i, 
niedokładny), 
 kichnął – licho (żeński 
niedokładny), 
poderwał – żebra ………………………. 

mule – bólem (żeński, 
…………………….), 
 lekarz – zwlekał 
(żeński,……………….),  
zastrzyk – opatrzył 
(……………….niedokładny),  
hopsa – szosa (żeński, 
niedokładny), radości – pościg 
(………………niedokładny) 
 

   Wniosek o funkcji   rymu zapisz do zeszytu: 

Rymy sygnalizują zakończenia wersów, dodają utworowi rytmiczności, eksponują wybrane treści, przykuwają 

uwagę odbiorcy. 

Polecenie  6. Podaj informacje  o utworze i zapisz  je w  zeszycie. 

Liczba zwrotek w wierszu………………………… 

Liczba wersów w zwrotkach…………………………. 

Liczba sylab w wersach…………………………. 

 Zapoznaj się  czym jest  rytm i zapisz wnioski do zeszytu: 

 

http://scholaris.pl/zasob/64323


 

 Polecenie. 7 Wypisz z wiersza wyrazy lub zwroty , które   określają rytm w wierszu: 

 – powtarzające się słowa: 

 szto-pyrk, szto-pyrk;  

……………………….. 

…………………………. 

jednowyrazowe wypowiedzenia: 

Odwilż. / Ciepło. /  

……………………………… 

Okład. / Zastrzyk. /  

………………………….. 

Chodzi.  

 Dla chętnych: Wyobraź sobie, że szosa z  wiersza przemienia się  w autostradę dotarła  nad morze i wysłała  

kamieniowi pozdrowienia . Zapisz ich treść.  

 

 

 

 

  Zagadnienie:    „ Odgłosy, rozmowa- dźwięków  pełna  głowa. Głoski  dźwięczne i bezdźwięczne 

 Rozpoznaję spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, potrafię  zapisać poprawnie wyrazy pod względem dźwięczności 

i bezdźwięczności, utrwalę pojęcie  wyraz dźwiękonaśladowczy, 

https://epodreczniki.pl/a/dzwieczna-czy-bezdzwieczna/DhuXFa5EX 

 Polecenie 1  Zapisz  informacje o podziale głosek na dźwięczne i bezdźwięczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/dzwieczna-czy-bezdzwieczna/DhuXFa5EX


  

Zestaw  ćwiczeń 

 Polecenie 2. Wykonaj  zadanie2 z podręcznika str.15, skorzystaj z podręcznika  na wsipnet. 

 Np. 

bąk – 

pąk żyć – 

szyć 

 

 Polecenie 3 .Wykonaj  zadanie 4. Z podręcznika str. 17 . Przepisz do zeszytu wiersz Kaliny 

Jerzykowskiej   „ Zięba” zgodnie z przykładem  w pierwszym podanym  niżej . 

 

Szelest 

Najbardziej na świecie szeleści 

 jesienny spis treści. 

Bo – po pierwsze – jesienne wiersze, 

 po drugie jesienny deszcz, 

 a po trzecie  

westchnienia, że to już po lecie. 

 

Polecenie 4. Wykonaj  zadanie  8 str. 18  zgodnie  z poleceniem. 

Np. staw, bo stawy 



 Polecenie 5. Uzupełnij rymowanki  odpowiednimi literami oznaczającymi głoski dźwięczne lub 

bezdźwięczne. Ćw. 9 str. 19 

 

 Uwaga ! Możesz wykorzystać podręczniki ze wsipnet na którym  jesteś zalogowany. 

 

  Dla chętnych: Wykonaj  zestaw ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń str.7. 

    

 

   Forma sprawdzenia pracy:  Podczas spotkań  na platformie Zoom.



 


