
Klasa 4a 

Wszystkie tematy są udostępniane  przeze mnie w aplikacji padlet.com. Zachęcam do korzystania! 

Znajdziecie tam m.in. karty pracy, odpowiedzi do zadań. Możecie też na bieżąco zadawać pytania.  

Klasa 4a https://padlet.com/asurulo/v93zc7x0hrmnv6fd 

Temat 20 (27. 04. 2020 r.) 

W poszukiwaniu epitetów - M. Strzałkowska "Kosze pełne snów" 

1. Obejrzyj fotografię podr. s. 222 i odpowiedz na pytanie: Jaki sen mógłby ci się przyśnić w takiej 

sypialni? (zapisz w zeszycie 5 określeń) 

Sen (jaki?):  

2. Poznaj autorkę dzisiejszego wiersza 

https://youtu.be/cC-C5FmhanA 

3. Przeczytaj wiersz pt. "Kosze pełne słów" s. 222 

4. Następnie wykonaj zadanie 1 i 2. 

5. Zapoznaj się z definicją epitetu (Zapamiętaj!), a następnie wykonaj zadanie 3. 

Polecenie 6 - dodatkowo dla chętnych.  

Temat 21  (28. 04. 2020 r.) 

Chodzić z głową w chmurach – J. Ratajczak, Obłoki 

1. Zastanów się, co oznacza wyrażenie „chodzić z głową w chmurach”? Kogo można w taki sposób 

określić? (nie trzeba zapisywać) 

2. Przeczytaj wiersz J. Ratajczaka pt. Obłoki (podr. s. 224), a następnie w zeszycie wykonaj polecenie 

1.  

Elementy krajobrazu 

Ożywione Uosobione 

Np. obłoki (płyną), 
 
 
 
 

Np. wieża (przymierza), 

3. Przeczytaj definicję porównania (ramka Zapamiętaj), a następnie przepisz do zeszytu poniższy 

schemat (zdjęcie). 

4. Polecenia 5 i 6 wykonaj w zeszycie.  

Temat 22 (29. 04. 2020 r.) 

Niezwykłe spotkania słów – W. Faber, Pogoda 

1. Zapoznaj się z poniższą definicją encyklopedyczną 

https://padlet.com/asurulo/v93zc7x0hrmnv6fd
https://youtu.be/cC-C5FmhanA


pogoda – chwilowy stan atmosfery w danym miejscu, określony przez układ elementów 

meteorologicznych, takich jak m.in. temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza, wiatr, wielkość          

i rodzaj opadu oraz zachmurzenie; obserwacje pogody, dokonywane na stacjach meteorologicznych. 

2. Przeczytaj wiersz W. Fabera pt. Pogoda (podr. s. 221) 

3. Porównaj, jak o pogodzie opowiada notka encyklopedyczna, a jak wiersz? Zapisz w zeszycie: 

Pogoda w encyklopedii: (jak opisana?) konkretnie, (dopisz  dwa inne określenia) 

Pogoda w wierszu: (jak opisana?) tajemniczo, (dopisz  dwa inne określenia) 

4. Zapoznaj się z definicją słowa przenośnia (metafora) (ramka Zapamiętaj!) i wykonaj w zeszycie 

polecenie 3. 

„ szklane nuty na drutach” = (uzupełnij właściwe określenie) 

5. Poszukaj przenośni we fragmentach wierszy zapisanych w poleceniu 6 (nie trzeba zapisywać). 

6. Polecenie 8 rozwiąż w zeszycie. 

 

Temat 23 (30. 04. 2020) 

Środki poetyckie – podsumowanie wiadomości.  

W ciągu ostatnich lekcji poznaliście znaczenie pojęć: epitet, porównanie, przenośnia (metafora). 

 Są to tak zwane: 

 środki poetyckie = środki stylistyczne = środki poetyckiego obrazowania (zapisz na kolorowo                         

w zeszycie) 

Rozwiąż poniższe polecenia w celu utrwalenia wiadomości (w zeszycie wystarczy zapisać numer 

zadania i odpowiedź) 

Zadanie 1. Z podanego fragmentu wypisz 3 epitety z określanym wyrazem, podkreśl je. 

Istniała kiedyś lodowa góra, biała, olbrzymia, lodowca córa. Śnieżną pierzynką cała przykryta w 

głębokim śnie była spowita. 

1)…………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………. 

3)……………………………………………………… 

Zadanie 2. Zapisz w zeszycie ten  wers, w których dostrzegasz porównanie: 

Tutaj znajome widoki spotykamy wszędzie, 

tutaj obłok jak bocian na topoli siada. 



Tu zając śpi pod miedzą, a kura na grzędzie. 

Tu na łące się pasą złotych jaskrów stada. 

Zadanie 3. Z powyższego fragmentu wypisz jedną przenośnię: 

……………………………………………………………………… 

Zadanie 3. Co jest czym? Nazwij, jaki środek poetycki (epitet, porównanie, przenośnia) został 

zastosowany w podanych zwrotach? 

Odważny niczym lew 

Szeroka płachta nieba 

Okrągły niby kulka 

Fantastyczna zabawa 

Las to ruda wiewiórka 

zimne lody 

Temat 24 (04. 05. 2020 r.) 

Co wiatrom w duszy gra? (J. Tuwim, Dwa wiatry) 

https://www.youtube.com/watch?v=gWEbaK42DG0 

1. Przeczytaj (wysłuchaj) wiersz J. Tuwima pt. Dwa wiatry (podr. s. 230) 

2.  Powiedz (nie trzeba zapisywać),  co jest tematem wiersza? 

3. W jaki sposób przedstawione zostały tytułowe wiatry? Przepisz poniższą  notatkę. 

4. Wypisz z wiersza przykłady (po dwa) epitetów i przenośni.  

Temat 25 (05.05. 2020 r.) 

W raju łakomczuchów (R. Dahl, Charlie i fabryka czekolady) 

1. Przeczytaj fragment utworu R. Dahla , pt. Charlie i fabryka czekolady (podr. s. 233) 

2. Narysuj plan Hali Czekoladowej. Zwróć uwagę na to, co jest w centralnej części pomieszczenia, a co 

po bokach. Zaznacz rośliny odpowiednimi kolorami (na rysunek możesz poświęcić dwie strony w 

zeszycie). 

Temat 26 (06. 05. 2020 r.) 

Co i gdzie, czyli jak opisać miejsce? 

1. Przeczytaj Rady dla opisujących miejsce (podr. s 237), a następnie wykonaj w zeszycie polecenie 9. 

Temat 27 (07. 05. 2020 r.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gWEbaK42DG0


Od słowa do słowa i plotka gotowa (J. Brzechwa, Ptasie plotki) 

1. Przeczytaj (wysłuchaj) wiersz J. Brzechwy pt. Ptasie plotki (podr. s. 238) 

https://www.youtube.com/watch?v=_4uwUEqApPc 

2. Wykonaj w zeszycie polecenie 3 (przerysuj schemat). Juto podam prawidłowe rozwiązanie.  

3. Co było przyczyną plotkowania ptaków? Wybierz odpowiedzi z polecenia 6 (s. 241) i zapisz je w 

zeszycie. Dlaczego nie powinno się plotkować? 

Temat 28 (08. 05. 2020 r.) 

O czym marzą bakterie?  

1. Przeczytaj tekst M. Łozińskiego pt. Bajki dla Idy (podr. s. 248) 

2. Opowiedz krótko o tym, co wydarzyło się w laboratorium? (nie zapisuj) 

3. Przeczytaj podane poniżej znaczenie słowa bajka i wyjaśnij, w którym znaczeniu tego słowa użyto 

go w tytule tekstu M. Łozińskiego (nie zapisuj) 

1. «opowiadanie o treści fantastycznej, zmyślonej lub osnutej na podaniach, legendach, baśń» 

2. pot. «wiadomość, opowiadanie zmyślone» 

3. «krótki utwór, przeważnie wierszowany, o charakterze satyrycznym i dydaktycznym» 

4. Uzasadnij, że tekst Bajki dla Idy można nazwać współczesną baśnią. Zapisz w zeszycie krótką 

informację na ten temat.  

Temat 29 (11. 05. 2020 r.) 

Pierwsze spotkanie z epopeją narodową 

Pan Tadeusz A. Mickiewicza to lektura, do której w szkole podstawowej wraca się każdego roku. 

Otrzymała miano epopei narodowej i słyszał o niej chyba każdy Polak. Ma nawet swoje muzeum i 

dzisiaj Was do niego zapraszam. Skorzystajcie z poniższych linków, żeby dowiedzieć się nieco więcej 

na temat książki i jej autora.  

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl  

https://www.youtube.com/watch?v=8VzAUU8Fyic 

Temat 30 i 31 (12 i 13. 05. 2020 r. ) 

Poetyckie obrazowanie – opis nieba w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza 

1. Skorzystaj z podanego niżej załącznika (karta pracy) i przeczytaj fragment księgi III Pana Tadeusza 

(Obłoki), a następnie wykonaj w zeszycie wszystkie polecenia z karty pracy.  

2. Jeżeli nie rozumiesz słów, które znajdują się w tekście możesz poszukać ich znaczenia w słowniku : 

https://sjp.pwn.pl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_4uwUEqApPc
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=8VzAUU8Fyic
https://sjp.pwn.pl/


3. Ze względu na to, że temat jest obszerny, poświęcimy na jego realizację dwa dni. Jutro wskażę 

ćwiczenia, które należy przesłać do sprawdzenia.  

Temat 32 (14. 05. 2020 r.) 

Zasypianie dnia – A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (Zachód słońca - fragm.) 

1. Przeczytaj fragment Pana Tadeusza A. Mickiewicza zamieszczony w podręczniku s. 251. 

2. Jeżeli nie rozumiesz słów, które pojawiły się w tekście poszukaj ich znaczenia w słowniku : 

https://sjp.pwn.pl/ 

3. Zapisz notatkę: 

Temat fragmentu: poetycki opis nieba o zachodzie słońca 

 Elementy poetyckiego krajobrazu: 

wieczór: ciepły, cichy, 

okrąg niebios: błękitnawy, różany, 

chmurki: lekkie, świecące, drobniejsze, 

obłok: przejrzysty, sfałdowany, perłowy, pozłacany, purpurowy. 

                      ↑ epitety  

4. Poszukaj zastosowanych w tekście przenośni i porównań. Zapisz po jednym przykładzie do zeszytu.  

Temat 33 (15. 05. 2020 r.) 

Słowem malowane  

1. Jak zasypia dzień? Narysuj w zeszycie ilustrację przeczytanego i opracowanego  wczoraj fragmentu 

Pana Tadeusza A. Mickiewicza.  

 

 

https://sjp.pwn.pl/

