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Temat: "Bądź mądry, pisz wiersze... O poezji i poezjowaniu". Joanna Kulmowa "Moje próżnowanie". 
 
Ze strony 217 przepisujemy pod tematem z ramki Zapamiętaj! wyjaśnienie pojęcia Wiersz. 
Proszę przeczytać wiersz "Moje próżnowanie" strona 216. 
W zeszycie robimy ćw. 2 i 4 ze strony 217. 
 
Zerknijcie na fotografię: 
https://www.polskieszlaki.pl/laweczka-poetow-w-tarnowie.htm 
Jakie pytania zadalibyście twórcy "Kaczki dziwaczki" gdybyście spotkali go w parku? 
Zapiszcie w zeszycie propozycje 4 pytań do poety. 

 
Temat: "Bawimy się w rymy, zabawa to łatwa..." Stanisław Grochowiak "Wyliczanka". 
 
Pod tematem przepisujemy w zeszycie ramki Zapamiętaj! ze strony 219. Wyjaśnienie pojęcia rym oraz 
ożywienie. 
Czytamy wiersz "Wyliczanka" strona 218. 
Robimy ćwiczenie 1 i  2 strona 219 w zeszycie. 
Spróbujcie utworzyć kilka rymów. Skorzystajcie ze strony https://www.rymy.eu/ 
Zapiszcie swoje propozycje w zeszycie. 
 
Temat: "I tylko... wysp tych nie ma. W poszukiwaniu epitetów". Małgorzata Strzałkowska "Kosze pełne 
snów". 

 
Zapoznajcie się z informacją, kim był Morfeusz. https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfeusz 
Ułóżcie 2 zdania ze związkiem frazeologicznym "wpaść w objęcia Morfeusza". 
Przyjrzyj się zdjęciu na stronie 223. Jaki sen mógłby przyśnić Ci się w takiej sypialni? 
 
Przepiszcie do zeszytu ramkę Zapamiętaj! ze strony 223 i nauczcie się czym jest EPITET. 
Przeczytajcie wiersz ze strony 222 "Kosze pełne snów" oraz wykonajcie ćwiczenie 1 ze strony 223 w 
zeszycie. 
 
Temat: "Chodzić z głową w chmurach. Porównanie". Józef Ratajczak "Obłoki". 
 

Zapoznajcie się z ramką Zapamiętaj! ze strony 225. Przepiszcie do zeszytu czym jest PORÓWNANIE!  
Obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=SLzEmPv63Hs Pomoże Wam on zrozumieć czym 
jest epitet i porównanie. 
Przeczytajcie wiersz ze strony 224 "Obłoki" i zróbcie ćwiczenie 2, odpowiedź zapiszcie w zeszycie. 
Zróbcie ćwiczenie 5 ze strony 226. 
 
PRACA DOMOWA: Napisz wiersz o wiośnie, który zawiera epitety i porównania. Możesz nawiązać do 
zbliżającej się Wielkanocy. Postaraj się napisać chociaż 10 wersów. Na wasze prace czekam do środy 
08.04.2020. Wiersze proszę przesyłać na adres: zzawistowska.paulina@wp.pl 
Odsyłamy tylko WIERSZ! Resztę ćwiczeń piszemy w zeszycie! 
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