
Klasa V
15.04.20 (2 godziny lekcyjne)
Temat: „ Do czego są potrzebne marzenia?”
Poznaliście już dobrze naszą bohaterkę Anię z Zielonego Wzgórza. Wiecie, że 
Ania bardzo lubi marzyć. My też dzisiaj zamienimy się w marzycieli. Ale 
najpierw dowiemy się co to jest sentencja i frazeologizm.

Sentencja – aforyzm, maksyma, krótka, zwykle jednozdaniowa 
wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia 
człowieka. 

Frazeologizm - jest to takie po czenie wyrazów, które ma znaczeniełą  
przeno ne, a nie dos owne.ś ł
Jednym ze róde  frazeologizmów jest mitologia.ź ł
Frazeologizmy dzielimy na:
- wyra enia (bez czasownika) np. puszka pandoryż
- zwroty (z czasownikiem) np. znale  si  w labiryncieźć ę
- frazy (forma zdania) np. mie  uszy polizane przez w ać ęż

Przypomnij sobie o czym marzyła Ania Shirley.
Narysuj w zeszycie takie chmurki jak poniżej i zapisz w nich swoje marzenia.

17.04.20
Temat: Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu.
Przeczytaj uważnie poniższą legendę.

LEGENDY ŚWIATA: WILK Z GUBBIO



 Dawno, dawno temu w okolicach miejscowości Gubbio we Włoszech 
grasował wielki wilk. Zabijał i gospodarskie zwierzęta i ludzi, nie 
oszczędzając nikogo. Przerażeni mieszkańcy bali się wypuszczać poza 
miasteczko. I nawet idąc uprawiać pole czy wypasać bydło, brali ze 
sobą broń. Lecz i to na niewiele się zdało w starciu z groźną bestią.

Pewnego dnia do miasteczka zawitał święty Franciszek z Asyżu, który 
podróżował do pobliskiego klasztoru. Gdy usłyszał wieści o wilku, 
postanowił się z nim spotkać. Mieszkańcy błagali, aby porzucił ten 
zamiar i nie ryzykował życia, ale Franciszek był uparty. Stwierdził, że 
stanie twarzą w twarz z bratem wilkiem.

Zakonnik ruszył za miasto, gdzie szybko znalazł legowisko bestii. 
Stając oko w oko z potężnym wilkiem, nie zląkł się jednak. Cierpliwie 
zaczął tłumaczyć, jak wielką krzywdę wyrządza okolicznym 
mieszkańcom. Franciszek swoim łagodnym głosem skruszył serce 
potwora, który zamiast zaatakować, padł do jego stóp.

Wkrótce mieszkańcy Gubbio przecierali oczy ze zdumienia, gdy do 
miasteczka powrócił Franciszek z potulnym wilkiem u boku. Ludzie 
zobowiązali się, że będą go dobrze karmić, a wilk miał już nigdy 
nikogo nie skrzywdzić.

I rzeczywiście tak było. Całe Gubbio dbało o swojego wilka. Gdy 
kilka lat później odszedł, opłakiwano go jak drogiego przyjaciela. A 
pamięć o nim trwa do dziś i czyni go jednym z najbardziej znanych 
wilków Europy.

To bardzo piękna legenda. Spróbuj narysować tą legendę w formie komiksu w 
zeszycie. Powodzenia.


