
JĘZYK POLSKI kl.VI 15-16 IV 

Witajcie po krótkim odpoczynku, dzisiaj i jutro proponuję Wam spotkanie z literaturą. 

 

Temat: Każdy się czegoś boi - wiersz Joanny Kulmowej. Anafora jako celowe powtórzenie w 

literaturze. 

 

Zacznę od podkreślenia: pamiętajcie, że lęk jest naturalnym uczuciem, które towarzyszy wszystkim 

ludziom. Nie należy się go wstydzić. 

Teraz zapiszcie i uzupełnijcie własnymi refleksjami: 

Boję się: 

-                                                                                            , 

-                                                                                             , 

- 

(notujecie tyle spostrzeżeń, ile posiadacie, dlatego nie stawiam kropki) 

   Następnie przeczytajcie po cichu utwór pt. "Nie mów, że się nie boisz"( podr. str. 249), zwracając 

szczególną uwagę na stanowisko podmiotu lirycznego wobec ludzi, którzy twierdzą, iż "nic ich nie 

niepokoi". Teraz poproście dorosłego/-ych domownika/-ów, aby posłuchał/-li Waszego głośnego czytania 

tego wiersza. Pozwólcie, aby jeszcze raz przeczytał/-li sam/-i ostatnią zwrotkę bądź cały ten tekst 

poetycki i wymieńcie się refleksjami na temat myśli/ mądrości/ przesłań, jakie może sformułować 

odbiorca. 

 

Po czym zapiszcie w zeszytach i dokończcie zdanie: 

Według osoby mówiącej w liryku pt."Nie mów, że się nie boisz", ludzie, którzy twierdzą, iż "nic ich nie 

niepokoi" ......................................................................................................................................  , ponieważ  

....................................................................................................   . 

     Na koniec zwróćcie uwagę na tytuł wiersza i  dwa początkowe wersy w 1. strofie - na początku 

powtarza się ten sam wyraz: "Nie mów" - czasownik z partykułą "nie", którego celem jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na określoną sytuację. W literaturze to anafory. 

Zanotujcie i zapamiętajcie: 

Anafora to powtórzenie tego samego słowa lub połączenia wyrazowego na początku kolejnych wersów 

w utworze poetyckim albo na początku kolejnych zdań w tekście epickim. 

 

Proszę przeczytać przykład w podr. str. 250 (żółta ramka) i wykonać ustnie zad. 4./250. 

Teraz praca w zeszycie ćwiczeń: 1.,2.a/78-79 - wszyscy, 2.bc/79 - chętni. 

Działanie twórcze dla chętnych: napiszę tekst poetycki (najmniej 2 strofy) pt. "Wiersz dla ... 

"(uzupełnię), w którym pojawi/-ą się anafora/-y. Prace przysyłamy na mojego maila do 22 kwietnia 

2020 r. (środa); (temat wpisują do zeszytów  wszyscy).  Miłej pracy!                            p. Polak 


