
j. polski kl.VII 08.05. 

Witajcie, dzisiaj proponuję Wam literaturę faktu. Problem, który do dnia dzisiejszego w niektórych 

krajach na świecie nie jest rozwiązany, ocenicie sami. 

 

Temat: Iqbal Masih - mały wielki człowiek. 

Zaczniemy dla utrwalenia od ćwiczenia ze składni. 

Określ funkcję składniową (podmiot, orzecznik w orzeczeniu imiennym, dopełnienie, przydawka, 

okolicznik - 

każda część zdania występuje 1 raz) rzeczownika "dziecko" (w różnych formach)": 

1. Dzieci  mają  swoje  prawa. 

2. W  niektórych  krajach  obowiązki  dzieci  przekraczają  ich  możliwości. 

3. Trzeba  rozmawiać  z  dziećmi.  

4. Między  dziećmi  znalazł  się  ich  przyjaciel. 

5. Nasz   bohater   był   dzieckiem  bardzo  odważnym. 

                                       orzecznik  

                                  w orzecz. imiennym 

(Należy zapisać i dokończyć zadanie według wzoru.) 

Teraz proszę otworzyć podręczniki (str. 242.- 243) i zapoznać się z krótką notą biograficzną bohatera 

utworu 

oraz przeczytać tekst pt."Iqbal" ze zwróceniem uwagi na decyzje tytułowej postaci rzeczywistej i ich 

motywy 

oraz cechy chłopca. 

  Po czym proszę zapisać i dokończyć zdania: 

  Ikebal i działacze Frontu Wyzwolenia walczą z 

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

Tytułowy bohater utworu podejmuje trudne decyzje o 

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

Chłopiec jest (jaki?- 

cechy):  ............................................................................................................................................. 

(Na końcu każdej wypowiedzi proszę postawić kropkę.) 

 Inni walczący o prawa dzieci (możecie przepisać/ wydrukować - kto chce): 

Malala Yousafzai  (ur. 1997 r.) - pakistańska działaczka walcząca o prawa kobiet do edukacji. 

Najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla (2014). 

Ishmael Beah (ur. 1980 r.) - pochodzący z Sierra Leone działacz na rzecz praw człowieka, 

pomaga dzieciom doświadczonym przez wojnę. Zasłynął jako autor autobiograficznej powieści 

"Było minęło. Wspomnienia dziecka - żołnierza". 

Thandiwe Chama ( ur. 1991 r.) - pochodząca z Zambii aktywistka walcząca o prawo 

do edukacji dla wszystkich dzieci. 

Baruani Ndume (ur. 1993 r.) - aktywista pomagający dzieciom w obozie dla uchodźców w Tanzanii.  

Laureat Międzynarodowej Nagrody Pokojowej przyznawanej dzieciom. 

Podkreślone części mowy to imiesłowy przymiotnikowe - jakie? Proszę wypisać w słupku i określić - 

wszyscy). 

- pochodzący, pochodząca (różne formy rodzaju) - im. przym. czynny, 

- 

- 

- 

- 

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

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


