
JĘZYK POLSKI KL. VI 29.04. I 30.04. 

 

  Witam wszystkich serdecznie, na dzisiejszym i jutrzejszym spotkaniu poznacie przepiękny opis koncertu 

Wojskiego na rogu pokazany przez naszego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza w IV księdze 

"Pana Tadeusza" (to epopeja narodowa w XII księgach). 

 

Temat: Adam Mickiewicz - poeta zapatrzony w tradycję. 

           Niezwykły koncert Wojskiego opisany na kartach IV księgi "Pana Tadeusza" 

 

  Nasze spotkanie rozpoczniemy od poznania najważniejszych faktów biograficznych z życia Adama 

Mickiewicza, który żył i tworzył w czasach zaborów. Proszę uważnie przeczytać informacje o autorze (podr. 

str.196.) i na podstawie zredagować oraz zapisać pytania. 

Gdybym miał/-a możliwość uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Adamem Mickiewiczem, zadałbym/-abym 

twórcy następujące pytania: 

1. 

2. 

3. 

(można zredagować więcej) 

 

Następnie proszę otworzyć podręczniki na str. 204., tam znajduje się bardzo ciekawy tekst (o rogu jako 

instrumencie  i grze na nim), który polecam przeczytać wszystkim chętnym. 

 

   Teraz proszę zapoznać się z tekstem pt. "Koncert Wojskiego" - podr. str. 205.-206.- (ciche czytanie) a 

następnie ze wszystkimi objaśnieniami, po czym należy powrócić tym razem do głośnego, wyraźnego  i 

wyrazistego czytania (warto zaprosić osobę dorosłą, by posłuchała albo nawet przeczytała  fragment lub 

całość utworu), zwracając szczególną uwagę na interpunkcję  oraz ogromne bogactwo środków poetyckich 

( epitetów, porównań, przenośni, uosobień - proszę  delikatnie zaznaczyć ołówkiem wybrane przykłady). 

 

Zanotujmy: 

Wojski - artysta: chwycił, przycisnął, wzdął, wciągnął, wysłał, zagrał, rozwinął, napełnił, ożywił, wypuścił, 

rozpoczął, przerwał, trzymał, dmie, podniósł; 

róg - instrument: niesie, podwaja, grubiał, przeciągając się, wyje ,ryknął; 

" ... muzyka coraz szersza, coraz dalsza, 

Coraz ciszsza i coraz czystsza, doskonalsza" 



Przepiękne "rogowe arcydzieło sztuki" nie tylko zachwyca dzięki bogactwu środków artystycznego wyrazu, 

tj.: 

- porównaniom: * "kręty jak wąż boa", 

                          * " ............................................................ 

-przenośniom:   * "I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha", 

                          * " ............................................................... 

- uosobieniom:  * "róg (...) niewstrzymanym dechem  

                            Niesie w puszczę muzykę". 

                          * " ................................................................. 

- epitetom:        * "dziwną harmonią", 

                          * "odzew dźwięczący", 

                          * " ................................................................               

                          . 

Podkreśla też ogromną więź ludzi ze środowiskiem naturalnym. 

 

 Proszę solidnie uzupełnić i bezbłędnie przepisać do zeszytu (kto nie drukuje). Do mnie nic nie przysyłacie. 

Życzę miłej pracy z niezwykłą literaturą. Kolejne nasze spotkanie w poniedziałek.  

Pozdrawiam. 

p. Polak 


