JĘZYK POLSKI klasa 5
Konspekt lekcji 18.03.2020

1. Temat: „Kto przygód zna smak” J. Cygana – praca z tekstem.
Podręcznik do języka polskiego str. 286 - 287.
a) Na początek proszę o zapoznanie się z trudniejszymi wyrażeniami (Podręcznik ->
Przydatne słowa)
b) Odczytanie utworu Kto przygód zna smak
c) Objaśnienie tematu piosenki – ćw. 1/287
d) Zastanowienie się, jaką rolę odgrywa w życiu ludzi wyobraźnia – ćw. 2/287
e) Przyjrzenie się obrazowi Do lotu Trygve Skogrand (str. 286) i wypisanie w zeszycie
skojarzeń z nim związanych. Następnie wymyślenie i zapisanie propozycji innego
tytułu dla obrazu.
f) Określenie, które cechy utworu wskazują na to, że jest on piosenką ćw. 4/287
g) Przypomnienie sobie wiadomości o rymach -> nowa wiadomość str.287
h) Odsłuchanie nagrania piosenki Jacka Cygana -> tutaj i odpowiedzenie na ćw. 7/287

Proszę, by odpowiedzi na ćw. 1,2,4 i 7 zapisać w zeszycie w formie notatki.
Wystarczy jedno zdanie na każde pytanie.

2. Temat: Przygoda w bibliotece – „The Pagemaster”
Podręcznik do języka polskiego str. 288 – 291.
a) Na początek: zabawa w skojarzenia. Na zasadzie skojarzeń proszę uzupełnić zdanie:
„Czytanie książek jest jak…” – nie zastanawiaj się zbyt długo, jaka jest Twoja pierwsza myśl?
b) Włoski pisarz Umberto Eco powiedział: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”- jak rozumiesz
słowa?

c)
d)
e)
f)

Zapoznanie się z trudniejszymi wyrażeniami (Podręcznik -> Przydatne słowa)
Przeczytanie tekstu The Pagemaster
Wypisanie cech głównego bohatera - ćw. 2/290.
Odniesienie się do rady, którą Pagemaster daje Rysiowi, i określenie, jaką wartość
ma czytanie książek – ćw. 3 i 5/290
g) Zapoznanie się z nowym terminem adaptacja filmowa (str.291)
h) Przeczytanie fragmentu Nie kończącej się historii Michaela Endego i określenie roli
książek w życiu bohatera – ćw. 7/291
Odpowiedzi na powyższe pytania proszę zapisać w zeszycie.

PRACA DOMOWA
•
•

Ćw. 8/291 Która z przeczytanych książek zrobiła na Tobie największe wrażenie?
Dlaczego?
Wyszukaj np. w internecie różne aforyzmy (inaczej: złote myśli, cytaty) dotyczące
czytania książek, wybierz jeden z nich, który szczególnie przypadł Ci do gustu i stwórz
z nim zakładkę do książki.

