
Klasa VI
01.06.2020
 Temat: Jak wielka przepaść dzieli nas od ludzi starszych?

Przeczytajcie uważnie wiersz. Zastanówmy się dlaczego 
autor zatytułował wiesz właśnie w taki sposób.

Przepaść
Tadeusz Różewicz

Babcia w czarnych sukniach
Drucianych okularach
Z laseczką
Stawia stopę
Nad przepaścią krawężnika cofa
Rozgląda się bojaźliwie

Choć nie widać śladu samochodu
Podbiega do niej chłopczyk
Bierze za rękę
I przeprowadza
Przez otchłań ulicy
Na drugi brzeg
Rozstępują się
Straszliwe ciemności
Nagromadzone nad światem
Przez złych ludzi
Kiedy w sercu
Małego chłopca
Świeci iskierka
Miłości

Starsza kobieta obawia się przejść przez ulicę. Z pomocą przychodzi jej 
chłopiec.
Uczucia kobiety: strach, obawa, poczucie osamotnienia i odrzucenia.
Rola chłopca: pomoc, rozbudzenie nadziei i radości.
Tytuł wiersza „Przepaść” może oznaczać:
- Ruchliwą, niebezpieczną ulicę.
- Obojętność na los innych.
- Samotność osób starszych w społeczeństwie.
- Granicę nie do przekroczenia dzielącą pokolenia.

02.06.2020
Temat: Jak to jest być człowiekiem?

Wyjaśnijmy sobie pojęcie z którym spotkacie się dzisiaj po raz pierwszy.



Antonimy:  termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową 
wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. 
antonimami to leksykologia. Przykłady antonimów: ciepło – zimno, gruby – 
chudy, syty – głodny. Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim 
„synonim”.

 Przeczytajcie uważnie wiersz.

Śmieszne
Anna Kamieńska

Jak to jest być człowiekiem
spytał ptak
Sama nie wiem
Być więźniem swojej skóry
a sięgać nieskończoności
być jeńcem drobiny czasu
a dotykać wieczności
być beznadziejnie niepewnym
i szaleńcem nadziei
być igłą szronu
i garścią upału
wdychać powietrze
dusić się bez słowa
płonąć
i gniazdo mieć z popiołu
jeść chleb
lecz głodem się nasycać
umierać bez miłości
a kochać przez śmierć
To śmieszne odrzekł ptak
wzlatując w przestrzeń lekko

     Przeanalizujcie tabelkę. Zawiera ona antonimy czyli przeciwieństwa. 

                                                           BYĆ CZŁOWIEKIEM
być więźniem swojej skóry

wdychać powietrze
a sięgać w nieskończoność

dusić się bez słowa

03.06.2020
(2 godziny )
Temat: Książka – mój przyjaciel

Dzisiejszą lekcję poświęcimy mądrym książkom.



Weźcie do reki ulubioną książkę jaką macie w domu. Zaprojektujcie do niej 
nową stronę tytułową. Zilustrujcie ją. Napiszcie w zeszycie o czym opowiada 
wasza książka, jak nazywa się autor książki, kto stworzył ilustrację oraz w 
którym roku została wydana.

05.06.2020
Temat: Świat wokół nas.
Waszym zadaniem dzisiaj będzie zareklamowanie swojej okolicy w której 
mieszkacie. Pamiętajcie, że reklama musi przekonać do tego, że warto 
odwiedzić tą okolicę. Powodzenia!.

08.06.2020
09.06.2020

Temat: Słowniczku, odkryj się!

Rodzaje słowników.



Słownik języka polskiego
W tym słowniku objaśnione są wszystkie słowa należące do języka polskiego. W nim 
możemy sprawdzić, jak słownik definiuje jakiś wyraz i jaka jest jego poprawna 
odmiana. Przy słowie podany jest schemat odmiany, a także krótka definicja: co dane 
słówko znaczy.
Na przykład:
Przy słowie bandaż znajdziesz następujące informacje:

bandaż – m. II, D. -a, l.mn. M. -e D. -y
. rodzaj męski deklinacja II w dopełniaczu ma w mianowniku liczby mnogiej ma w 
dopełniaczu liczby mnogiej
. ma końcówkę -a, bandaża końcówkę -e, bandaże końcówkę -y, bandażySłownik wyrazów obcych
Objaśnia znaczenie wyrazu pochodzącego z obcego języka. Wszelkie terminy w 
rodzaju: demiurg, akmeizm, fotoskop, kaligrafia, palla – są tu wyjaśnione.
Tu znajdziemy informacje, z jakiej dziedziny pochodzi nasz termin, np. (biol. – 
biologia, hist. – historia), z jakiego języka (fr., ang., łac.) i co znaczy.
Przykład:
palla – (łac.) hist. wierzchnie okrycie kobiece w formie dużego wełnianego płata 



tkaniny, którym owijano ramiona, niekiedy także głowę; noszone w starożytnym 
Rzymie.
\Słownik poprawnej polszczyzny
Wyjaśnia wątpliwości dotyczące poprawnego użycia słów. Jak dane słowo należy 
odmienić, jak wymawiać, jak użyć w danym związku wyrazów. Przykład:
idylla ż 1, l.mn. D. idyll a. idylli; in. sielankaSłownik ortograficzny
Odpowiada na pytanie, jak napisać dany wyraz. Tu najczęściej nie ma definicji 
wyrazu, jest tylko prawidłowo napisany, czasem gdy wątpliwości co do poprawności 
budzi odmiana – też jest podana:
• kaliszanin -anina; -anie, -an
Wiemy, że piszemy małą literą i jak odmieniać.
• Ożarów -rowa, -rowowi (ale ku -rowowi a. <albo> ku -rowu), -rowie
Wiemy, że piszemy wielką literą, jak odmieniać i że jest dopuszczalna inna poprawna 
forma.Słownik etymologiczny
• Wyjaśnia pochodzenie wyrazu. Skąd się wziął, jakie miał znaczenie kiedyś, jak 
się przekształcał.
• Mnóstwo wyrazów jest zapożyczonych z innych języków – wówczas słownik 
powie, z jakich.Słownik frazeologiczny języka polskiego
Zawiera związki frazeologiczne związane z danym wyrazem. Zarówno związki stałe, 
jak i łączliwe (luźniejsze). Np.
• co znaczy „brać kogoś w obroty”?
W słowniku odnajdujemy takie oto wyjaśnienie: „zmuszać kogoś do czegoś, stawiać 
w przykrej sytuacji;
poddawać gwałtownemu, energicznemu działaniu” oraz przykład: Z miejsca wziął 
Piotrka w obroty.
• Pod hasłem kura odnajdziemy związki z tym właśnie słowem.
• Kura znosząca złote jajka – źródło wielkich zysków.
• Kłaść się spać z kurami – wcześnie.
• Pisać jak kura pazurem – brzydko, koślawo.
• Obnosić się jak kura z jajkiem – ustawicznie o czymś mówić, chwalić 
się czymś.

10.06.2020
( 2 godziny lekcyjne)
Temat: Moja przygoda z książką piszemy opowiadanie.
Na dzisiejszej lekcji poproszę was o napisanie opowiadania, które będzie 
dotyczyło wymyślonej przez was przygody. Wyobraźcie sobie, że jesteście 
pisarzami i chcecie napisać książkę. Opowiadacie o tym, co będzie zawierać ta 
książka. Czy skończy się ona dobrze, czy źle?
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