
 

Temat 1.  Zasady i nakazy  na  podstawie  utworu   ,,Baśniobór’’. 

 

- Proszę przeczytać informacje Kilka słów o książce i fragment utworu 

Brandona Mulla ,,Baśniobór’’ (str. 272 -274). 

 

- Zapoznajcie się z objaśnieniami przydatnych słów i przykładami ich użycia. 

- Zastanówcie się i odpowiedzcie pisemnie na pytania: 

1. Kim są bohaterowie opowiadania? 

2. O jakim zakazie jest mowa w tekście? 

3. Jak sądzisz, dziadek  okłamał dzieci czy nie powiedział im prawdy? 

3. Jakimi argumentami posługiwał się Seth, aby uniknąć kary? 

4. Czasami dorośli mówią, że robią coś dla Was lub zabraniają dla Waszego 

dobra. Co sądzisz o takich argumentach?  

 

Temat 2. Czy potrzebne są zasady? 

 

 Na pewno każdy z nas zdaje sobie sprawę, że na co dzień, prawie w każdym 

miejscu obowiązują zasady: w domu, w szkole, w różnych miejscach,  

w kontaktach z różnymi ludźmi. Są problemy z ich przestrzeganiem, większe 

 i mniejsze oraz  konsekwencje ich nieprzestrzegania.   

Proszę zapoznać się z informacjami Wśród ludzi na str. 275 i zastanowić Jak 

wyglądałoby codzienne życie, w świecie, w którym nie ma żadnych zasad? 

W języku polskim istnieje wiele związków frazeologicznych ze słowem zasada. 

 Zanotujcie je w zeszycie i ułóżcie z nimi zdania: określić zasady, ustalić 

zasady, łamać zasady, mieć zasady, odstąpić od zasad, trzymać się zasad. 

 

                                  Obowiązkowa praca do oceny 

Żyjemy w czasach pandemii koronawirusa i obowiązują nas ostre zasady 



zapobiegające rozprzestrzenianiu się tej chorobie. Co o tym sądzisz? Jakie są 

Twoje doświadczenia, przemyślenia. Czy te zasady można łamać? Dlaczego?  

Wypowiedz się na ten temat pisemnie i prześlij do oceny w formie wydruku, 

fotografii lub skanu . 

 

 

Temat 3. Czy warto budować  mur wokół siebie?  - Stanisław Sojka    

             ,,Tolerancja  (Na miły Bóg)’’. 

 

- Proszę przeczytać tekst piosenki ,,Tolerancja (Na miły Bóg)’’ str. 276 oraz 

osłuchać się z jej nagraniem, które znajdziecie na kanale youtube. 

 

Po zapoznaniu się z wierszem i piosenką, wykonajcie pisemnie ćwiczenia: 

1. Wyjaśnij, co oznaczają przenośne sformułowania: 

 mówić otwarcie, budowa ściany wokół siebie, zamykać się na kogoś 

2 Na jakie zachowania ludzi zwracają uwagę słowa utworu? 

3.W jaki sposób utwór ,,Tolerancja’’ łączy się z przypowieścią o miłosiernym 

Samarytaninie? Zwróć uwagę na sens refrenu. 

4.Co, według Ciebie, jest ważne w życiu i nadaje mu wartość? Czy podzielasz 

zdanie osoby mówiącej w wierszu? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

5.W jakich sytuacjach używa się sformułowania na miły Bóg? Jaką funkcję pełni 

ono w refrenie? 

 

Temat 4: Użycie nawiasu. 

 

Czy zastanowiliście się dlaczego druga część tytułu utworu ,,Tolerancja (Na 

miły Bóg)’’ została umieszczona w nawiasie? Jeżeli nie jesteście pewni, to 

odpowiedź znajdziecie na tej lekcji. 

 



                                      Nowa wiadomość 

 W nawiasie umieszczamy informacje, które uzupełniają lub wyjaśniają 

treść głównego zdania.  

 Przykład:  

Tomek (mój kolega z klasy), uczy się grać na gitarze. 

 Nawias wraz z umieszczonym w nim wielokropkiem służy do 

zaznaczenia opuszczonego fragmentu cytowanego tekstu. 

Przykład: 

Otworzyła im blada, krępa kobieta (…), ubrana szaro i skromnie. (…) 

Aby dokładniej zgłębić wiadomości na temat nawiasu proszę obejrzeć film pod 

linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=kZIELOArma4&t=6s.  

 Należy również wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str.109 – 110). 

 

Pracę proszę przesyłać w formie zapisu komputerowego lub fotografii na 

 e – maila szkolnego lub   olaprask63@gmail.com 

Termin: 11 maja 2020 r. 

 

Pozdrawiam serdecznie 
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