
Od 20. 04. do 23.04.2020 

 Język polski kl. VB  

Nauczyciel : Grażyna Dryl 

Zagadnienie:  Tylko się nie nudź!.... czyli jak ciekawie spędzić popołudnie . Spółgłoski miękkie 

i twarde. 

 Poznam  termin spółgłoski miękkie i spółgłoski twarde, potrafię  rozróżniać  spółgłoski miękkie i 

twarde oraz wiem jaką funkcję pełni głoska i przy tworzeniu wyrazów i zmiękczaniu spółgłosek. 

1. Przeczytaj  wiersz  zastanów się o jakiej  literze  jest mowa. 

. 

Drodzy uczniowie! 

Podobno będziecie dziś o mnie rozmawiać. Piszę zatem kilka słów o sobie, a wy zgadnijcie, kim jestem.  

Lubię miejsca ciepłe i zimne, ocienione i nasłonecznione, ale nie znajdziecie mnie tam, gdzie jest mroźno. 
Bywam w piwnicy, sypialni, kuchni, łazience, ale próżno szukać mnie w pokoju. Przyjaźnię się z Basią, 
Kasią, Krzysiem, Zdzisiem, ale nie znam żadnej Bożeny ani Wacława.  

Pozdrawiam 

Litera …? 

2.  Przypomnij sobie  na str.11 w podręczniku  Nauka  i ortografia  jaką funkcje w wyrazie pełni  

głoska „ i”.   Zapisz  informacje do zeszytu. 

  

3.  Przeczytaj  wiersz Agnieszki Frączak  „Ciućkowo”,  następnie  wypisz wyrazy z głoską  i . 

Możesz skorzystać z podpowiedzi; 

a. tylko znak miękkości: Ciućkowie, ciut, się, ciućkowianie, ciurkiem, mknie, ciocia, nią, Wacia, tycią, 

babcia, dziadkiem, Ciapkiem, ciuciubabkę; 

b. znak miękkości i samogłoska: ci, rdzenni, nowsi, wsi; 

c. dwie litery i pełniące różne funkcje: ściemni, ociupinkę, truchcikiem, kicią, dzidzią, dzieci. 

4. Przeczytaj  informacje o spółgłoskach miękkich i twardych  na stronie 13 w podręczniku. 

Zapisz  w formie  notatki  o spółgłoskach  miękkich  i twardych.   

Zestaw  ćwiczeń 

 

Zadanie 1. Przepisz  pary wyrazów  do zeszytu  i podkreśl  głoskę , która brzmi twardo oraz miękko. 

 kos – koś paś – pas noś – nos leń – len 

Zadanie 2. Przepisz do zeszytu  podane pary wyrazów. Pokoloruj na czerwono litery oznaczające 

samogłoski , a na  niebiesko  spółgłoski występujące  po literach wyróżnionych pogrubioną  czcionką.  

Jadzia – Jadźka • Izunia – Izuńka • Zosia – Zośka • Zuzia – Zuźka • Miecia – Miećka; 

Krysia – Kryśka, Basia – Baśka, Misia – 

Miśka, Joasia – Joaśka; bania – bańka, 

mamusia – mamuśka, córunia – córeńka, 

buzia – buźka  

 Zadanie .3Uporządkuj litery według cyfr w kolejności rosnącej, a dowiesz się, w jakiej imprezie 

wzięła udział pewna miłośniczka muzyki. 
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r i T e u j n o z e i p j w n i p ś a j e e 

 

 

Dla  chętnych :  Wykonaj z  podręcznika  zadanie 11 str. 14. 

2. Zagadnienie: Prezentujemy nasze lapbooki w oparciu o lekturę szkolną  pt.  „ Alicja w 

Krainie Czarów.” 

 Potrafię zaprezentować  publicznie swoją  pracę. 
 

 Prezentacja  prac  podczas  spotkania  na platformie  Zoom. 

 

 

3. Zagadnienie: Malować świat w barwnej postaci. Cz. Miłosz, Wyprawa do lasu. 

 

Dowiem się  czym jest pojęcie  nastrój wiersza, dokonam analizy dzieła poetyckiego potrafię  

wskazać środki poetyckie i poprawnie je nazwać. 

 

 Przeczytaj podany wiersz , możesz skorzystać z podręcznika lub na wsipnet. 

 

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, 

Słońce zachodząc różowo się pali 

Na każdym drzewie jakby na świeczniku, 

A ludzie idą ścieżką, tacy mali. 

Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce, 

Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze. 

Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie 

I z góry spływa kolor po kolorze. 

A tam nad nami uczta. Dzbany złota, 

Czerwone wina w osinowej miedzi. 

I wiezie dary powietrzna karoca 

Dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi 

 

 Wysłuchaj  wersji  muzycznej wiersza 

https://www.youtube.com/watch?v=LsNy-s8zJ4Y  

Praca  z tekstem lirycznym 

 Zadanie 1  Przeczytaj  jeszcze  pierwszą zwrotkę  wiersza i na jej podstawie  wykonaj  
rysunek do tego fragmentu.   

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, 
Słońce zachodząc różowo się pali 
Na każdym drzewie jakby na świeczniku, 
A ludzie idą ścieżką, tacy mali. 

https://www.youtube.com/watch?v=LsNy-s8zJ4Y


„Słońce zachodząc różowo się pali 

Na każdym drzewie jakby na świeczniku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 Przepisz do zeszytu informacje  o osobie  mówiącej w  wierszu 

 

OSOBA MÓWIĄCA W WIERSZU 

 

 człowiek wrażliwy na piękno, podziwia 

 widok zachodu słońca; • apeluje o wrażliwość na otaczający  

• znajduje się w lesie, gdzie odczuwa  nas 

świat zwraca się do innych ludzi;  

•  („zadrzyjmy głowy”), swą małość wobec potęgi 

przyrody o zjednoczenie się („weźmy się za 

ręce”) we wspólnej wędrówce 

 

 Zadanie 3. Wypisz z wiersza  po jednym przykładzie następujących  środków poetyckich 

 Epitety:……………………………….. 

 Porównanie…………………………………… 

Metafora…………………………………………………… 

Uosobienie………………………………………….. 

 Zadanie 4. Zapisz  do zeszytu    czym jest  nastrój w wierszu, a następnie  określ nastrój tego 

wiersza. 

Nastrój wiersza to uczucia i wrażenia, jakie wywołuje utwór u czytelnika. Nastrój 

wynika m.in. ze sposobu przekazywania myśli przez osobę mówiącą. 

 Wykorzystaj  do określenia nastroju podane przymiotniki: 

• uroczysty • tajemniczy • pogodny • podniosły • baśniowy 
  

   

 
 



 
Dla chętnych: Popatrz na świat okiem poety. Opisz ważne dla ciebie miejsce. Użyj 
różnych środków poetyckich. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


