
Język polski klasa 6a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 27-29.04

Zagadnienie:

Spotkanie z poezją.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Słowem malowane – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”.

2. Obejrzyj przedstawiony obraz Paula Cezanne’a „Martwa natura z dzbanem i owocami” z roku ok. 
1894r. i odpowiedz na podane  pytania pisemnie w zeszycie.

•  Jakimi barwami utrwalił martwą naturę malarz?
•  Jakie owoce zostały ukazane przez artystę?
• Jaki kolor ma dzban?
•  Co stanowi tło do owoców i dzbana?
• Jaką technika został namalowany obraz?



3. Odczytaj informacje o poetce.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – poetka, autorka przede wszystkim wierszy o tematyce miłosnej. 
Pochodziła ze znanego artystycznego rodu Kossaków ( jej dziadek i ojciec byli malarzami, siostra 
pisarką). Interesowała się malarstwem. Żyła w latach 1891-1945.

4. Odczytaj wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
„Olejne jabłka” i odpowiedź na pytania. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.

Olejne jabłka

Jabłko z modrym konturem, kwadratowo krzywe,
pociągnięte zielenią, którą kraplak plami,
ma na policzku białe światełko jak żywe,
i jest jabłkiem przy jabłku, w jabłkach, pod jabłkami.

Talerz czarno-niebieski, a nad tym przepychem
draperia wisi w fałdach z ciepłego kamienia.
Zaś na obrus, gdzie biele cynkowe śnią ciche,
toczy się – jeszcze jabłko – z modrym krążkiem cienia.

* olejny-namalowany farbami olejnymi,   * modry – intensywnie niebieski,  * kraplak – czerwony 
barwnik malarski, * biel cynkowa – biała farba służąca do rozjaśniania innych kolorów.

• Wypisz z wiersza epitety.
• Wyjaśnij, jaką właściwość namalowanych tkanin podkreślają słowa: „draperia wisi w fałdach z

ciepłego kamienia”.
• Zacytuj fragment utworu, który pozwala rozpoznać, że wiersz dotyczy malarstwa. 

• Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
Powinieneś wiedzieć kim była Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, znać jej wiersz „Olejne 
jabłka”, mówić o nim.



Zagadnienie:

Zaproszenie.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: A może wernisaż – zaproszenie.

2.  Przepisz starannie do zeszytu.

WERNISAŻ – uroczyste otwarcie wystawy dzieł sztuki.

3. Obejrzyj przykładowy film z wernisażu „Wernisaż wystawy Pracowni Malarstwa BUTW”. Zobacz 
na czym polega.

https://www.youtube.com/watch?v=nqFS4Gau-Ew 

4. Przypomnij sobie, obejrzyj filmik, przeczytaj. Możesz wydrukować i wlepić de zeszytu:

https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo 

Zaproszenie to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie adresata, że nadawca 
zaprasza go do przyjścia w jakieś miejsce. Zwyczajowo zaproszenia dotyczą sytuacji z życia 
osobistego – przyjęć urodzinowych, ślubów, wesel, komunii. Można spotkać się także z zaproszeniami 
bardziej oficjalnymi, na różnego rodzaju uroczystości formalne, np. na odczyt, na wernisaż sztuki, na 
otwarcie wystawy fotografii.
Elementy konieczne w zaproszeniu

• adresat
• nadawca lub organizator
• okazja
• dokładny czas (dzień, miesiąc, rok, godzina)
• określone dokładnie miejsce wydarzenia
• ewentualne warunki do spełnienia (np. rodzaj stroju)
• formuła grzecznościowa

ŻELAZNE ZASADY
• Zawsze podaj imię i nazwisko nadawcy lub określ go. Nie pisz „zapraszam” – wtedy nie 

wiadomo, kto napisał zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.
• Zawsze podaj imię i nazwisko adresata lub określ go. Nie pisz „Ciebie” – wtedy nie 

wiadomo, do kogo adresowane jest zaproszenie. Pisz w trzeciej osobie.
• Wypisz sobie wszystkie informacje, które musisz umieścić.
• Zaproszenie wymaga zastosowania konkretnych formuł grzecznościowych.



• Pamiętaj o pisaniu zaimków dużymi literami (Cię, Tobie, Ciebie, Was itp.).

5. Napisz w zeszycie zaproszenie na wernisaż wystawy dzieł malarskich Paula Cezanne’a skierowane 
do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ( poetka ma być osobą, którą się zaprasza). Skorzystaj z 
informacji zawartych w Internecie o malarzu.

• Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
Powinieneś znać zasadę i tworzyć zaproszenie, powinieneś wiedzieć czym jest wernisaż.



Zagadnienie:

Spotkanie z Wielkim Człowiekiem.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Jestem człowiekiem renesansu… Antonio Tello „ Nazywam się… Leonardo da Vinci”.

2. Odczytaj informację o Leonardo da Vinci. Dowiedz się kim był.
Przepisz do zeszytu.

Leonardo da Vinci – włoski, renesansowy malarz, rzeźbiarz,
architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom,
wynalazca, geolog, filozof, muzyk, pisarz. Urodził się 
14.04. 1452 roku we Włoszech, zmarł 2.05.1519 roku we Francji.

3. Przeczytaj tekst

„Nazywam się… Leonardo da Vinci” (fragmenty) Antonio Tello

Żyłem  w  drugiej  połowie  XV wieku,  w  czasach  quattrocento,  jak my,  Włosi,  zwykliśmy
nazywać ten okres, a także na początku wieku następnego. Ta epoka nazywana jest Renesansem lub
Odrodzeniem, ponieważ doszło wówczas w Europie do „odrodzenia” kultury, sztuki i nauki. Wszelka
działalność  właściwa  człowiekowi  odżyła  wówczas  tak  silnie  jak  nigdy  dotąd  od  czasu  rozkwitu
cywilizacji  rzymskiej.

My wszyscy,  filozofowie  i  poeci,  architekci  i  malarze,  królowie i  papieże,  a  nawet  zwykli
ludzie, czuliśmy, że jesteśmy w stanie   zmienić   świat.   Ja […]   poświęciłem się   malarstwu i
rzeźbie. […] Obserwowałem   gwiazdy, studiowałem  budowę   ciała   człowieka   i  poświęciłem
wiele  godzin  muzyce  (lubiłem  grać  na  lutni).  [...]

Człowiek i przyroda to główne motywy twórczości renesansowych artystów. […] Aby oddać
całe bogactwo otaczającego nas świata, my, artyści,  musimy umieć je obserwować i interpretować.
Jako że dla sztuki ważne było dogłębne poznanie  praw przyrody, starałem się  odkryć wszelkie jej
tajemnice.  To  doprowadziło  mnie  do  badania  lotu  ptaków  i  owadów,  dzięki  czemu  zacząłem
konstruować modele latających machin.
           Starałem się również dowiedzieć, jakie prawa rządzą ruchem skrzydeł i prądami morskimi,
wzrostem drzew i  innych  roślin.  Za  każdym razem,  kiedy  byłem na  wsi,  długo  przyglądałem się
kształtom  skał  i  chmur.
 Potrafiłem całymi godzinami zastanawiać się,  dlaczego zmiany atmosferyczne wpływają  na kolor
znajdujących  się  w  oddali  obiektów.  […]  Nie  usiłowałem  być  uczonym.  Chciałem  tylko  więcej
wiedzieć,  aby  później  zastosować  tę  wiedzę  w  mojej  sztuce.  […]
 Któregoś dnia przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć przez szkło i pod światło na przedmioty. Było to
niezwykłe. Zrozumiałem relacje pomiędzy perspektywą a proporcjami oglądanych przedmiotów. […]



      Około 1489 roku, a więc gdy pracowałem nad konnym posągiem Franciszka Sforzy, zająłem się
intensywnymi  studiami  anatomii,  fizjologii  i   proporcji  ciała  człowieka.  Wszystko,  co
zaobserwowałem,  narysowałem  i  opisałem w zeszycie,  który  zatytułowałem  „O postaci  ludzkiej”.
         Najpierw przez kilka miesięcy ustalałem wymiary dwu młodych mężczyzn aż w końcu udało mi
się określić wszystkie proporcje ludzkiego ciała. Rozszerzyłem nawet te pomiary o proporcje ciał ludzi
siedzących  lub  klęczących.  Gdy  wreszcie  miałem  już  wszystkie  wyniki,  porównałem  je  z  tzw.
człowiekiem  Witruwiusza.
            Witruwiusz był architektem, który żył w czasach Cesarstwa Rzymskiego. To on narysował
idealne ciało człowieka. Uważał, że człowiek z rozpostartymi rękoma i szeroko rozstawionymi nogami
może  być  umieszczony  wewnątrz  idealnych  figur  geometrycznych:  koła  i  kwadratu.  […]
            Ja zignorowałem […] geometryczne relacje pomiędzy kołem a kwadratem. Za punkt wyjścia
przyjąłem  własne  pomiary.  W  efekcie  poprawiłem  błędy,  które  popełnił  Witruwiusz,  i  ustaliłem
proporcje doskonałego człowieka. Okazało się, że rzeczywiście środek doskonałego ciała człowieka
wpisanego w koło znajduje się w okolicach pępka. Lecz już w przypadku człowieka wpisanego w
kwadrat tak nie było. Tu środek mieścił się poniżej pępka – tuż nad podbrzuszem.

* F. Sforza  książę Mediolanu z 15w,   * anatomia – budowa ciała,   * fizjologia – ogół procesów
życiowych organizmu

 

Projekty maszyn latających autorstwa Leonarda da Vinci.

4. A teraz przepisz pytania do zeszytu i odpowiedź na nie.

• Jakie nazwy nosiła epoka w której żył Leonardo?
• Na jakim instrumencie lubił grać Leonardo?
• Dzięki komu/czemu Leonardo zaczął konstruować modele latających maszyn?
• Co się stało, gdy Leonardo spojrzał pewnego dnia w szkło?
• Kim był Franciszek Sfona?
• Kim był Witruwiusz?



• Co zmodyfikował Leonardo do studiach odkryć Witruwiusza?

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
• Powinieneś wiedzieć kim był Leonardo da Vinci.
• Powinieneś wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu.



Zagadnienie:

Ortografia.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Właściwą pisownie możesz 
sprawdzić również w Internecie. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Ortografię musi każdy znać – ćwiczenia.

Obejrzyj i przypomnij zasady ortograficzne. Uważnie słuchaj!!! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 

Wykonaj ćwiczenia :-). Jedne będą bardzo proste inne trudniejsze. Pobaw się :-)

https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online 

 Przerysuj krzyżówkę do zeszytu i ją uzupełnij.



Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść zasady ortografii polskiej

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce.

• Powinieneś  potrafić korzystać ze słownika ortograficznego.


