
Drodzy Uczniowie, witam Was ponownie! 

Tym razem dwa tematy z literatury i jeden z gramatyki. 

06.04.20r. Temat: O poezji i poezjowaniu – Joanna Kulmowa „Moje próżnowanie”   (str. 216 - 217) 

 

1. Przerysuj poniższy schemat i wpisz dwa tytuły ulubionych wierszy.  

Możesz wydrukować schemat i wkleić go do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj wiersz „Moje próżnowanie” i przepisz notatkę. 

            Osobą mówiąca w wierszu jest poetka, która długo zastanawia się nad wierszem. 

Czasami pomysły przychodzą niespodziewanie. Poetce najłatwiej się tworzy, kiedy nic jej nie 

rozprasza. Najpierw przychodzą do głowy pojedyncze wersy ( w takim znaczeniu użyto w 

utworze słowa wiersz), potem układa wszystko w całość. 

3. Przepisz dokończenie zdania, które uważasz za najtrafniejsze. (zad. 4/217)  

4. Wykonaj pisemnie zad. 5/127, np.   robię – sobie 

ZAPAMIĘTAJ POJĘCIE WIERSZ! 

07.04.20r.      Temat: Zabawa w rymy – S. Grochowiak „Wyliczanka” (str.218 – 219) 

1. Zapoznaj się z informacją Wiem więcej zamieszczoną na str. 218 i przeczytaj wiersz 

Wyliczanka.  

2. Zapamiętaj pojęcie RYM! 

3. Zapisz rymujące się wyrazy występujące w wierszu Wyliczanka.  

biedronka – skowronka, bzy – ty, płoty – namioty, mgła – ja, niebie – grzebie, szron – on 

4. Zapisz kolejne zadania. 

 

 

              poeta 

    natchnienie, muza, 

      Brzechwa, Tuwim 

             forma 

zwrotki, refren, wers 

         język poetycki 

        nieco inny niż w 

utworach pisanych prozą 

       słuchanie poezji 

 lekcja języka polskiego,        

konkurs recytatorski,    

akademia, teatr 

           ulubione wiersze 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 



Zad. 2/219   

Rymy: 

- wyodrębniają zwrotki, 

- wyznaczają zakończenia wersów, 

- dodają utworowi rytmiczności, 

- przykuwają uwagę czytelnika. 

Zad. 3/219 

np.   -  Pachnąca śpiewem łąka 

        -  W objęciach mgły i chmur 

        -  Nocne spacery 

Zapamiętaj pojęcie OŻYWIENIE! 

Zad. 5/219 

np.     W odróżnieniu od dziecięcych wyliczanek w wierszu S. Grochowiaka występują 

poetyckie sformułowania pobudzające wyobraźnię. Tytuł wiersza nawiązuje do dziecięcej 

zabawy.  

5. Ktoś poprzestawiał wersy w wierszu Marii Konopnickiej Niezapominajki. Tylko pierwszy 

wers pozostał na swoim miejscu. Uporządkuj poprzestawiane linijki i przepisz wiersz do 

zeszytu. 

Niezapominajki 

Gdy się płynie łódką, 

patrzą rybim oczkiem. 

to są kwiatki z bajki! 

Śmieją się cichutko 

Rosną nad potoczkiem, 

„Nie zapomnij o mnie”. 

I szepcą mi skromnie: 

 

17.04.20r.          Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia (str. 143 – 145) 

1. Przepisz do zeszytu kolejne zadania.       Zad. 1/143 

orzeczenie        podmiot 

Nadeszła           wiosna. 

 

                               

       

      np.      nareszcie          kolejna 

                 w końcu           długo oczekiwana 

                 w marcu           spóźniona 

2. Zad. 2/144 

Krokusy zakwitły. (na fioletowo, tydzień temu, na halach) 

Wiosna przyniosła. (radość, wszystkim) 

3. Zad. 3/144 

Czarne gawrony krążą stadem nad wysokimi świerkami. – jakie? 

Moja ogrodowa forsycja obsypała się kwiatami. (czyja?, która?) 

 

4. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w ramce Zapamiętaj! i wykonaj samodzielnie 

zad. 4/144 ( przepisz tekst , różnymi kolorami zaznacz grupę podmiotu i grupę 

orzeczenia) oraz zad. 5/144-145. 

            POWODZENIA!  NIE PRZESYŁAJCIE ZDJĘĆ WYKONANYCH ZADAŃ!                      


