
JĘZYK POLSKI KL. VI 20.05. I 21.05. 

Witajcie, nasze najbliższe lekcje poświęcone będą tworzeniu tekstów okolicznościowych. 

Temat: Jak napisać dedykację i podziękowanie? 

              Dedykacje oraz podziękowania - ćwiczenia redakcyjne. 

Zanotujcie i zapamiętajcie: 

 Wyrazy pokrewne: 

dedykacja, dedykujący, dedykując, dedykowanie, (za)dedykować. 

                      l. poj.                                 l. mn. 

M. kto?co? dedykacj-a 

D. kogo?czego? dedykacj-i 

C. komu?czemu? dedykacj -i         dedykacj-om 

B. kogo?co? dedykacj-ę 

N. (z)kim?czym? (z) dedykacj-ą 

Msc o kim? o czym? dedykacj-i 

W. o! dedykacj-o! 

(Przypomnijmy: wyróżnione części wyrazu to końcówki, które zmieniają się podczas 

odmiany, po ich odcięciu pozostaje temat słowa, w którym mogą wystąpić oboczności; 

tutaj takich nie mamy; proszę dopisać formy liczby mnogiej i też  oddzielić końcówki od 

tematu). 

DEDYKACJA - tekst okolicznościowy dołączony do podarunku/prezentu skierowany 

do obdarowanego, zredagowany przez ofiarodawcę. Może on być wzbogacony cytatem, 

życzeniami, gratulacjami czy podziękowaniami. 

PODZIĘKOWANIA - rodzaj teksu okolicznościowego wyrażającego wdzięczność 

za to, co ktoś dla nas uczynił; może to też być  odpowiedź na wcześniej otrzymane 

życzenia lub gratulacje. 

(Należy pamiętać o dostosowaniu stylu wypowiedzi do adresata i sytuacji oraz o jej 

poprawności a także estetyce zapisu.) 

Więcej informacji znajdziecie w podręczniku na str. 322.-323. Na tej ostatniej  

proszę wnikliwie prześledzić schemat oficjalnych podziękowań.  

Teraz przeczytajcie 4 teksty na str. 322. i wykonajcie ustnie zad. 1 (poniżej). 

Poproszę Was też o dołączenie do (zrobionej osobiście) pięknej laurki z życzeniami z 

okazji Dnia Matki specjalnych podziękowań (wiem, że takie już pisaliście, ale teraz 

sytuacja jest specyficzna, więc na pewno doszły okoliczności, o których przy tej okazji nie 

powinniście zapomnieć; zresztą, dziękować można a nawet trzeba często. To zadanie 

sprawiedliwie ocenicie sobie sami w zależności  od wkładu pracy i efektu (przyznacie 

uczciwie znaczki od -! w kółeczku  za niewykonanie do +!!! w kółeczku za przepiękną, 

estetyczną laurkę z bogatą treścią (życzenia+podziękowania). Znaczek prześlecie mi przy 

przekazywaniu  najbliższej pracy (o tym Wam przypomnę). 

W dniu jutrzejszym zapraszam wszystkich do zeszytu ćwiczeń, gdzie wykonacie zad. 

1./103. i 2. oraz wybrany przykład z 3./104. - chętni mogą obydwa.  

Życzę Wam owocnej pracy i pozdrawiam. p. Polak 


