
padlet.com/rybkamarzena84/yxvneg1945tyhv97

Klasa 7c i 7d
od 18.05 do 22.05.20202 r.

MARZENA RYBKA 17 MAJ 2020 13:44

Lekcja 41

18.05.2020 r.

Temat: Czy przesłanie wiersza Edwarda
Stachury jest nadal aktualne?

1. Zapoznaj się z wierszem Edwarda
Stachury, podręcznik str. 346. Posłuchaj
tego utworu w wykonaniu Starego Dobrego
Małżeństwa:
https://www.youtube.com/watch?v=eRLN9BEIum0

2. Co to jest tytuł? Co to jest podtytuł?
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3. Zapisz do zeszytu:

1.Liryka zwrotu do adresata-odmiana liryki,w której podmiot
liryczny zwraca się bezpośrednio do adresata ''ty''
lirycznego,który jest określony,nazwany w wierszu.
2. Tytuł  Ite missa est pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
idźcie o�ara spełniona. Jest to formuła kończąca mszę świętą.
3. Podtytuł pieśń na wyjście oznacza, że ludzie powinni pamiętać
o krwi niepotrzebnie wylanej w czasie wojny i teraz patrzeć na
świat w którym jest  miejsce dla każdego człowieka. Ludzie
powinni wyjść na świat i głosić pacy�styczne przesłanie.

4. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=CsfEluCOI6I

W filmie oglądamy cienie ludzi, więc tak
naprawdę nie wiemy, kim są bohaterowie,
którzy się cieszą, smucą, okazują uczucia
jak każdy z nas. Dopiero na końcu filmu
widzimy, że jego bohaterami są uchodźcy z
Syrii. Uchodźcy to zwykli ludzie, tacy jak
my, jednak zostali oni zmuszeni do
opuszczenia swoich domów w obawie przed
prześladowaniem lub utratą życia i zdro-
wia. Film, podobnie jak wiersz Edwarda
Stachury, skłania do refleksji, że wszyscy
jesteśmy tacy sami, bo wszyscy jesteśmy
ludźmi i dla każdego z nas jest miejsce na
świecie.

5. Wykonaj zad.5 podręcznik str.347.

Lekcja 42

19.05.2020 r.

Temat: Sławomir Mrożek "Lew"

https://padlet.com/rybkamarzena84/yxvneg1945tyhv97
https://padlet.com/rybkamarzena84
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※※※※※※

1. Przeczytaj utwór Sławomira Mrożka
"Lew", podręcznik str. 354-355 lub
posłuchaj utworu:
https://ninateka.pl/audio/opowiadania-slawomir-mrozek-2-10

2. Określ czas i miejsce zdarzeń. Odpowiedź
zapisz w zeszycie.

3.Wykonaj do zeszytu zad. 2, 3, 4 i 5 z
podręcznika str. 355-356.
Powodzenia!

Lekcja 43

20.05.2020 r.

Temat: Jak napisać streszczenie?

1. Notatka do zeszytu:
1. Streszczenie jest to ustna lub pisemna wypowiedź polegająca
na zwięzłym przedstawieniu najważniejszych treści utworu,
�lmu itp. 
2. Streszczenie:
-informacje zgodne z treścią,
-zwięzłe (ok.10% tekstu),
-logiczne,
-obiektywne,
-proste i poprawne językowo.

2. Zadanie do zeszytu:
Streść bajkę "Trzy prawdy kanarka" (podręcznik strona 359-360)
w 10 zdaniach.

Lekcja 44

21.05.2020 r.

Temat: Streszczenie- ćwiczenia.

1. Przeczytaj tekst: Tradycja naszych
ojców", ćwiczenia cz. 2 str.32.

2. Wykonaj zadania z ćwiczeń cz.2 str. 32-
33.
Powodzenia!

Lekcja 45

22.05.2020 r.

Lekcja na Office 365:
-klasa 7c- godz.11,
-klasa 7d- godz.12.

https://ninateka.pl/audio/opowiadania-slawomir-mrozek-2-10

