
j. polski kl. VI 08.05. 

Witam wszystkich i zapraszam na spotkania z uczonymi (po niedzieli będą to Maria i Piotr Curie - proszę wszystkich chętnych o poszukanie 

materiałów na ich temat w dowolnych źródłach). 

Temat: Rozważania o Mikołaju Koperniku - tytułowym bohaterze wiersza Broniewskiego. 

Zapiszcie: 

O pracy Kopernika uczymy się w szkole na różnych przedmiotach. 

związek główny: 

( my)          (co robimy?)    uczymy się 

podm. domyślny                orzeczenie czasownikowe 

związki poboczne: 

uczymy się  ( na czym?)   na przedmiotach - dopełnienie 

przedmiotach  ................................................................................... 

....................    (gdzie?)   ...................................................................... 

...........................................    o pracy  - ............................................. 

.........................   (czyjej?)   ................................................................. 

(uzupełnijcie brakujące informacje w związkach pobocznych według wzoru) 

  Teraz proszę o przeczytanie po cichu wiersza pt."Kopernik" i objaśnień (podr. str.259.), po czym ponownie 

przeczytajcie tekst, tym razem głośno ze zwróceniem uwagi na to: 

- co robi tytułowy bohater, 

- co czuje, 

- co się z nim dzieje. 

Zanotujcie: 

                                        Kopernik - tytułowy bohater w liryku Broniewskiego: 

                  co robi?                                            co czuje?                                  co się z nim dzieje? 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       - "patrzy w gwiazdy"                             - "Odwagi potrzeba"              -"znużony przymknął powieki"           

       - "ujmuje cyrkiel, który                                                                          -"chwilę-zda się-drzemie" 

           wszechświat mierzy" 

       - "Cyrkiel i karta, rachunek i praca" 

       -"nagle wprost w Słońce spojrzał" 

  



Spójrzcie teraz niezwykle uważnie na dzieło pt."Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" obok utworu - 

możecie też poszukać czytelniejszej reprodukcji w internecie (zapiszcie notatkę o obrazie): 

    Obraz Jana Matejki pt."Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem"powstał w 400. rocznicę  

narodzin Mikołaja Kopernika (nie jest to dzieło typowe dla malarza, który słynął z tworzenia 

scen zbiorowych). Postać uczonego została namalowana w pozycji półklęczącej. 

Astronom zwraca natchnioną twarz ku niebu. Obok niego widać rozrzucone księgi i narzędzia astronomiczne. 

     Światło wyraźnie pada na twarz Kopernika i tablicę z układem słonecznym. Uczony został przedstawiony 

na wieży we Fromborku, w oddali (na drugim planie) widać kościół i Zalew Wiślany. 

     Tłem jest rozciągające się nad postacią rozgwieżdżone niebo. Zaczyna już świtać. 

     Fragment z wiersza, którym można by zatytułować to dzieło: " 

 

(proszę wybrać i dopisać; można dwa cytaty, wtedy dajemy słowo albo) 

Według mnie, Kopernik był człowiekiem: 

(notujemy na zakończenie rozważań kilka cech uczonego) 

 Pięknie prowadzicie zeszyty (mam takie wyobrażenie), na razie nic nie przysyłacie. 

 Dziękuję za solidną i wytrwałą pracę i życzę miłego wypoczynku.                                         p. Polak 


