
Język polski kl. IV 

Witam! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Niezwykłe spotkanie – praca z tekstem Marcina Szczygielskiego pt. „ Klątwa  

               dziewiątych urodzin”. 

 Przeczytaj tekst, s. 184 – 186; 

 przepisz do zeszytu notatkę: 

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY FRAGMENTU POWIEŚCI 

 Czas akcji: czasy współczesne ( Maja mówi o Wikipedii ); 

 Miejsce akcji: Warszawa, podziemia Zamku, sekretna komnata ze złotą sadzawką; 

 Bohaterowie realistyczni: Maja, ciabcia ( prababcia Mai ), Monterowa (siostra ciabci ); 

 Bohaterowie fantastyczni: Złoty Kaczor, Foksi ( zwariowana, mówiąca wiewiórka, 

towarzyszka Mai ). 

 

 pod notatką narysuj portret Złotego Kaczora na podstawie informacji zawartych  

w tekście oraz własnych wyobrażeń; 

 wykonaj w zeszycie pisemnie ćw. 2 i 6, s. 186; 

 wybierz jedną z postaci z poznanych legend, np. pan Twardowski, diabeł Mefistofeles, 

Jurata, Lech, Piast Kołodziej i zapisz w zeszycie sześć pytań, które chciałbyś do tej 

osoby skierować; 

 Wyobraź sobie, że znalazłeś się w świecie jednej z wybranych legend i spotkałeś jej 

bohatera. Napisz opowiadanie o przygodzie, jaką wspólnie przeżyliście. Pracę zapisz 

w Wordzie i prześlij na maila joannadlugosz@op.pl 

 

 

2. Temat: Po co jest teatr? – czytamy wiersz Joanny Kulmowej.  

 Przeczytaj wiersz, s. 187; 

 Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 6, s. 187. 
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3. Temat: Na scenie i za kulisami.  

 

 przepisz do zeszytu notatkę: 

SYNONIMY – to wyrazy bliskoznaczne. 

Przedstawienie – spektakl, widowisko, inscenizacja, sztuka teatralna. 

Podczas oglądania spektaklu skupiamy uwagę na aktorach – na ich wyglądzie, gestach, 

mimice, sposobie mówienia. Zwracamy również uwagę na inne środki wyrazu, które 

tworzą niepowtarzalny nastrój oglądanego widowiska, czyli: 

 scenografia, 

 muzyka, 

 światło. 

Każde przedstawienie jest rezultatem pracy całego zespołu ludzi, którzy dbają o to, abyśmy 

jako widzowie mogli przenieść się w wykreowany w teatrze świat. 

 Sporządź w zeszycie słownik terminów teatralnych.  W tym celu zapisz w kolejności 

alfabetycznej z krótkimi objaśnieniami terminy ze stron 188 -189. 

 Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 2, 3, s. 190. 

 Wykonaj według własnego pomysłu projekty kostiumów do wybranej legendy, np. 

kostiumy dla pana Twardowskiego i Mefistofelesa, stroje Juraty i Perkuna itp. Narysuj 

na kartce z bloku, napisz dla kogo te kostiumy, podpisz się, zrób zdjęcie i wyślij na 

maila joannadlugosz@op.pl  

Proszę o wykonanie i przesłanie prac do świąt. 

Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych  

Świąt Wielkanocnych. 
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