
Od 27.04. do 29.04.2020 

 Język polski kl. VB  

Nauczyciel : Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienie 1.: TO CO SIĘ DA, PODZIEL NA DWA… Sylaba i dzielenie  wyrazów.  

Poznam  zasady dotyczące podziału wyrazów na sylaby, utrwalę   termin sylaba, potrafię 

dzielić wyrazy na sylaby 

 

 

 Zadanie 1. Przeczytaj  informacje  sposobach  dzielenia wyrazów na sylaby str.  21,  22 

podręcznik Nauka i ortografia  lub na wsipnet.  Następnie  zapisz notatkę  do zeszytu. 

 

 Notatka  do zapisania  w zeszycie  lub  wydrukowania  i wklejenia. 

1. Każda sylaba zawiera samogłoskę, na przykład: ry – ba, mu – cha. 

2. Dwie jednakowe spółgłoski zawsze rozdzielamy, na przykład.: pan – na, wan – na. 

3. Grupę spółgłosek albo przenosimy w całości, albo dzielimy w dowolnym miejscu, na 

przykład: mise – czkę lub miecz – kę. 

 

Zestaw  ćwiczeń 

1 . Przeczytaj  wiersz z podręcznika Joanny Papuźińskiej  Konstatynoplitańczykowianeczka 

 Zapisz  wyrazy podane  niżej , pochodzące  z wiersza , następnie dodaj swoje , jeśli  

masz kłopot z wielosylabowymi skorzystaj ze słownika. 

Wyrazy: 

jednosylabowy – żył, raz, ……………………………. 

dwusylabowy – mieście, poza, ………………………… 

trzysylabowy – wymagał, kaprysów, ………………… 

czterosylabowy – powijaków, oświadczyła, ………… 

pięciosylabowy – Konstantynopol,………………… 

 ośmioosylabowy – konstantynopolitańczyk 

Konstantynopolitańczykowianeczka – 12 sylab 

  Zadanie 2.  Dodaj  do  każdego zestawu  odpowiednią  sylabę, aby  utworzyć trzy różne  

wyrazy. 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 



 Zadanie 3. Wykonaj do zeszytu  ćwiczenia  z  podręcznika  ćw. 4  str. 21 oraz ćw. 6 

str. 22 

 Powstałe wyrazy: 

Np. rzut- nik, chust-ka, 

 Np. lasso, winny 

 Dla chętnych :  Wykonaj  ćwiczenie  8 str. 22-23- podręcznik. 

 

 Zagadnienie 2-3: KONCERT NA DWA STAWY I PTAKÓW KAPELĘ .  A.  Mickiewicz, 

Pan Tadeusz( fragmenty- Koncert wieczorny)  

 Poznam fragment  utworu Pan Tadeusz A. Mickiewicza,  przeprowadzę analizę  utworu 

poetyckiego, potrafię wskazać i nazwać środki poetyckie występujące  w podanym fragmencie. 

 Zadanie 1. Przeczytaj  fragment utworu A. Mickiewicza  „Pan Tadeusz”,  następnie  odczytaj  

w podręczniku  znaczenie wyrazów z gwiazdką 

Pan Tadeusz (fragmenty – Koncert wieczorny) 

Zaczął ją puszczyk, jęcząc na poddaszu dworu; 

Szepnęły wiotkiem skrzydłem niedoperze, lecą 

Pod dom, gdzie szyby okien, twarze ludzi świecą; 

Bliżej zaś niedoperzów siostrzyczki, ćmy, rojem 

Wiją się, przywabione białym kobiet strojem. […] 

Na powietrzu owadów wielki krąg się zbiera, 

Kręci się, grając jako harmoniki* sfera; 

Ucho Zosi rozróżnia wśród tysiąca gwarów 

Akord* muszek i półton* fałszywy komarów. 

W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczęty; 

Właśnie muzycy kończą stroić instrumenty. 

Już trzykroć wrzasnął derkacz*, pierwszy skrzypak łąki, 

Już mu z dala wtórują z bagien basem bąki*, 

Już bekasy* do góry porwawszy się wiją 

I bekając raz po raz, jak w bębenki biją. 

Na finał szmerów muszych i ptaszęcej wrzawy 

 Odezwały się chórem podwójnym dwa stawy, 

 Jako zaklęte w górach kaukaskich jeziora, 

 Milczące przez dzień cały, grające z wieczora. 

 Jeden staw, co toń jasną i brzeg miał piaszczysty, 

 Modrą piersią jęk wydał cichy, uroczysty; 

 Drugi staw, z dnem błotnistym i gardzielem mętnym, 

 Odpowiedział mu krzykiem żałośnie namiętnym; 
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 W obu stawach piały żab niezliczone hordy, 

 Oba chory zgodzone w dwa wielkie akordy. 

 Ten fortissimo* zabrzmiał, tamten nuci z cicha, 

 Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdycha; 

 Tak dwa stawy gadały do siebie przez pola, 

 Jak grające na przemian dwie arfy Eola*. 

Praca z tekstem  literackim 

 

 Zadanie 2. Przeczytaj   znaczenie  wyrazu  koncert, następnie  zapisz samodzielnie w 

zeszycie    co jest tematem  podanego fragmentu utworu, możesz  użyć wyrażeń  i zwrotów  

z podanej niżej definicji. 

 

koncert, np. koncert – 1. impreza artystyczna; program wokalno-instrumentalny (muzyczno-

wokalny); 2. instrumentalny utwór muzyczny wykonywany przez solistę i orkiestrę/zespół; 3. 

wykonanie czegoś w mistrzowski sposób, doskonale; 4. dać koncert – w znaczeniu 

przenośnym: zachowywać się głośno, hałaśliwe zachowanie ludzi lub zwierząt. 

 

 Zadanie. 3  Nadaj  tytuły poszczególnym  fragmentom  utworu, wskazując na miejsce   

koncertu. Wróć  ponownie  do  tekstu  utworu. 

 Miejsca:……………………………………….   , 

………………………………………………., ……………………………………….. 

 

 Zadanie . 4  Przerysuj  lub wydrukuj   i wklej  tabelkę  do zeszytu, następnie  uzupełnij   

brakujące  elementy   w oparciu  o  fragment utworu szukaj   odpowiednich wyrazów  w 

tekście  utworu. 

 

Część 

koncertu 

I II III 

Tytuł    

Muzycy puszczyk,…………………………………  

ćmy, ………………………………. 

 

ptaki: ………………………., 

………………………., 

……………………………….. 

stawy: jeden o jasnych wodach z 

piaszczystym brzegiem;  

drugi – z mętnymi wodami i 

błotnistym dnem 

Instrumenty ………… puszczyka, szepty skrzydeł 

nietoperza,  ……………………….. 

wirującego roju owadów 

,…………….. much i komarów 

Wrzaski………………….,  

basy …………………….,  

bekania………………………. 

chóralne dźwięki stawów: jęk i 

………….. pianie ………………; ciche 

nucenie i głośne brzmienia, 

narzekania i …………………………. 

Nastrój  niespokojny, pełen 

niepokoju, nerwowy 

nieprzyjemny, 

krzykliwy 

podniosły, uroczysty, z 

nutami żałości i emocji 

 

Środki poetyckie 

Zadanie.5 Wyszukaj w tekście wyrazy dźwiękonaśladowcze. Zapisz je  do  zeszytu ( 4 

wyrazy) 

 Pamiętaj!  Wyrazy dźwiękonaśladowcze naśladują dźwięki natury, stwarzają wrażenie 

odtwarzania odgłosów przyrody. Inne  określenie to onomatopeja. 

Np. wrzasnął derkacz 



……………………………….. 

………………………………. 

 Zadanie 6. Wybierz z tekstu epitety, które precyzują informacje o wyglądzie kogoś lub 

czegoś, oraz takie, które mają charakter oceniający i zapisz  je do zeszytu  ( wypisz 4 

epitety) 

np. jasne oczki,  

np. niezliczone hordy 

…………………………………. 

……………………………… 

………………………… 

………………………………….. 

 

 Zadanie 7. Zapisz do zeszytu  porównania , następnie spróbuj   jedno z nich przedstawić 

w  formie rysunku. 

• owadów wielki krąg [...] kręci się, grając jako harmoniki sfera; 

• bekasy [...], bekając raz po raz, jak w bębenki biją; 

• dwa stawy gadały do siebie przez pola, jak grające na przemian dwie arfy Eola. 

 Zadanie 8.  Zapisz do zeszytu  przykłady   metafor  występujących  w  utworze:(2  

przykłady) 

Np. pierwszy  skrzypak łąki 

 

 Zadanie  9.  Przepisz do  zeszytu podane   fragmenty z utworu  oraz  nazwij środek 

poetycki.  

  

 szepnęły wiotkim skrzydłem niedoperze,………………………. 

 wrzasnął derkacz; ………………………………… 

odezwały się chorem podwójnym dwa stawy;…………………………….. 

 drugi staw odpowiedział mu krzykiem żałośnie namiętnym; ………………………… 

tamten nuci z cicha, ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdycha; ………………………… 

tak dwa stawy gadały……………………………….. 

 

 Praca domowa długoterminowa: Wyobraź sobie, że  byłeś  uczestnikiem tego  

niezwykłego  koncertu, podziel  się  swoimi wrażeniami. ( forma opowiadania z 

elementami opisu).  Prace należy  nadesłać do  08.05. 2020 na  e maila nauczyciela 

g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl      Praca  podlega ocenie, jej niewykonanie oznacza ocenę 

niedostateczną. 

 

Praca  długoterminowa: Naucz się   na  pamięć fragmentu  „ Koncertu wieczornego” . 

Sam określ  jego wielkość. Prezentacja na platformie Zoom.  13 maja 2020r. 

 


