
Język polski klasa 6a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie:

Poezja na kartach podręcznika.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawa a snem – Jerzy Harasymowicz „W marcu jak w 
garncu”.

2. Przepisz i zapamiętaj.

Obraz poetycki – to element świata utworu lirycznego stworzony za pomocą środków językowych 
silnie oddziałujących na wyobraźnię czytelnika. Ważna cechą obrazu poetyckiego jest jego 
niedosłowny, metaforyczny charakter, oddający znaczenia i sens utworu.

3. Odczytaj informacje o poecie.

Jerzy Harasymowicz- żył w latach 1933-1999; poeta, laureat wielu 
nagród literackich. Często w swojej twórczości opisywał krajobrazy, 
wykorzystując baśniowy świat.

4. Przeczytaj uważnie wiersz  Jerzego Harasymowicza „W marcu nad ranem”.

Najlepiej jest zbudzić się w marcu nad ranem,  
Kiedy cieniutkie, czarne widełki sadu przez wiatr wygięte,
kiedy w niedalekim lasku śnieżyczki w najbielszych szatach 
czekają na wschód słońca, by na tle czerwieni zmartwychwstać jak święte. 

Z dachu ubite przez czarownice biedne polskie diabły w łapciach*,
siedząc sztywno, zjeżdżają z łoskotem i znikają w ziemi.  
W ogrodzie spoza zaspy uszy zajęcy widać jak ledwo otwarte  wielkie nożyce. 
Na oknie głowa kota, jak wielka furażerka*, pilnie słucha, co dzieje się w sieni.



Jodły w mroku majaczą, ogrodu pilnują, 
a z rynny jak z długiego starego buta, gdzie skąpiec chował pieniądze, 
sypią się bez przerwy monety czerniejącą dziurą, 
bo na odwilży lodowy buta spód spękał, życie zakończył. 

I rozpoznać już można góry niskie jak dach chatki, nad którym wrony 
jak sczerniałe ze starości poszycie*, wirują przy lada  wietrze. 
I widać jak już, pod oknem, po bieli, 
skaczą pierwsze zielone trawki, to tu, to tam, jak świerszcze.

* łapcie – dawniej buty ze słomy; * furażerka -                      * poszycie – pokrycie dachu z 
wysuszonych roślin  

5. Wysłuchaj wiersz w wersji śpiewanej.

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2013/03/w-marcu-nad-ranem-jerzy-harasymowicz.html 

6. Napisz w zeszycie do czego zostały porównane  i dlaczego tak:
a) uszy zajęcze
b)głowa kota
c) wrony krążące nad górami

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „W marcu nad ranem”.

• Powinieneś  znać termin „Obraz poetycki” .



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.

2. Obejrzyj uważnie filmik. Staraj się zapamiętać jak najwięcej.

https://www.youtube.com/watch?v=kRVqYwc40Zk  

3. Przerysuj do zeszytu.

4. A teraz poćwicz.

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenia-i-ich-rodzaje/D1Eikt9tC 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać  rodzaje wypowiedzeń, rozpoznawać je.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Orzeczenia czasownikowe i imienne.

2. Obejrzyj uważnie filmik. Staraj się zapamiętać jak najwięcej.

https://www.youtube.com/watch?v=on0RjmDzLB8 

3. Przerysuj do zeszytu.

4. A teraz poćwicz.

1, Przekształć zdania z orzeczeniem czasownikowym w zdania z orzeczenieniem imiennym.
Dzieci sprzątają podwórko.->Podwórko jest sprzątane przez dzieci.
Paweł zdobył gola. ...................... został zdobyty......................... .
Ogrodnik podlewa rośliny w parku. ................................................... .
Listonosz rozniósł pocztę. .............................................................. .
Obcokrajowcy podziwiali Wawel. ................................................ .
2. Napisz: a)co robiłeś dziś po zakończeniu lekcji-zastosuj orzeczenie czasownikowe, b) w jakim byłeś 
nastroju-zastosuj orzeczenie imienne.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać  rodzaje orzeczeń, rozpoznawać je.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: Rodzaje podmiotów.

2. Obejrzyj uważnie filmik. Staraj się zapamiętać jak najwięcej.

https://www.youtube.com/watch?v=FKaorGDV75Q 

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E 

3. Przerysuj do zeszytu.

4. A teraz poćwicz.

http://testwiedzy.pl/test/41849/rodzaje-podmiotow.html 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać  rodzaje podmiotów, rozpoznawać je.



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – klasa 6 a Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Witam drogi uczniu. Cieszę się, że chcesz poćwiczyć. Pobaw się. Wybierz ćwiczenia dla klasy 6

http://pisupisu.pl/2/ortografia 

2. A teraz sprawdź się.

https://www.dyktanda.net/ortografia-04.php 


