
JĘZYK POLSKI KL.VI 27.04. I 28.04. 

  Witajcie, na dzisiejszym i jutrzejszym spotkaniu kolejne zagadnienia dotyczące żołnierskiego życia i postaw walczących. Tak na marginesie 

dodam, że już niedługo, bo 8 maja będziemy obchodzić 75. rocznicę końca koszmaru II wojny światowej. W tym bowiem dniu w 1945 roku został 

podpisany akt hitlerowskiej kapitulacji. 

 

Temat: Do boju z pieśnią na ustach.  

            O roli pieśni żołnierskich i partyzanckich. 

  Zaczniemy od analizy składniowej zdania pojedynczego: 

Walczący żołnierze oraz partyzanci ogromnie tęsknili za swoimi rodzinami. 

Związek główny: 

żołnierze oraz partyzanci (co się z nimi działo?) tęsknili 

podm. .........................                                             orzecz. .............................................. 

(proszę wpisać rodzaj) 

Związki poboczne: 

tęsknili (jak bardzo?) ogromnie - okolicznik stopnia i miary 

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

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

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

(proszę dokończyć wypisywanie związków pobocznych według powyższego wzoru) 

 Teraz proszę zapoznać się ze słowami pieśni pt. "Rozszumiały się wierzby płaczące" oraz "Hej, chłopcy!Bagnet na broń", objaśnieniami z boku i 

informacjami na temat partyzantki (podr. str. 282.-283.). Poszukajcie w internecie śpiewu ww utworów - posłuchajcie tych wykonań. Wróćcie do 

tekstów w podręczniku i ponownie je przeczytajcie, zwracając uwagę na następujące zagadnienia: 

- codzienność ludzi walczących, 

- cechy partyzantów, 

- rolę przyrody (ukazanej w utworach), jaką odgrywa w życiu walczących. 



Po wnikliwej analizie proszę zanotować: 

  codzienność partyzanta:                   cechy walczącego:                      rola przyrody: 

  - nie boi się codziennego                   - nie skarży się na trudy                 - przyroda "odczuwa" to, 

  marszu oraz trudu, do tańca                wojennego życia, jest                      co ludzie, 

  grają mu granaty,                                 przekonany o zwycięstwie,           - wierzby szumią z żalu, 

  - codzienność jest trudna,                  -  .......................................                     - świt jest jasny, nocą na  

  ale wykonuje swoje                                ......................................                        niebie świecą piękne gwiazdy, 

  zadania z zapałem,                             - jest zawsze gotowy                       - wiatr owiewa oczy, daje 

  - ma poczucie obowiązku.                    do wykonania rozkazu.                    wytchnienie i ciepło. 

(w miejsce kropek wpiszcie pominiętą cechę) 

  

 We wtorek proszę znaleźć w internecie i posłuchać uważnie (zwracając uwagę na przekaz) kilku innych pieśni żołnierskich oraz partyzanckich, 

po czym w zeszycie należy uzupełnić zdanie : 

Pieśni żołnierskie: 

- były momentem wytchnienia, 

- dawały poczucie wspólnoty, 

-  .....................................................................   . 

-  .....................................................................    , 

-  ...................................................................... 

(można dopisać więcej) 

Do spotkania we środę. Notujecie pięknie w zeszycie a do mnie nic nie przysyłacie. Miłej pracy.          p. Polak 

  

 


