
Klasa IV – język polski (środa – 13 maja)

Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy odczytaliście wiadomości mailowe. Zaproponowałam Wam
spotkanie na Skype w środę o godzinie 14. 00. Ponieważ niektórzy z Was nie mogą w tym czasie
uczestniczyć, ustalamy termin w piątek o godzinie 14.00. Możecie już wypróbować, czy potraficie
dołączyć do grupy i czy wszystko działa. W razie problemów proszę o kontakt.

Temat: Utrwalamy wiadomości o fikcji literackiej.

Na poprzedniej lekcji omawialiśmy tekst z podręcznika, na podstawie którego wytłumaczyliśmy
różnicę  pomiędzy  elementami   (fantastycznymi,  prawdopodobnymi  i  prawdziwymi), które
tworzą rzeczywistość utworu literackiego. Podałam Wam również, czym jest literacka fikcja, tzn.
wymyślony przez autora świat utworu, w którym wymienione wyżej elementy mogą zaistnieć.

Aby  utrwalić  te  wiadomości,  otwórzcie  zeszyty  ćwiczeń  na  stronie  81,  zapoznajcie  się  z
zamieszczonym tam tekstem,  a  następnie  wykonajcie  ćwiczenia:  1,  2,  3  i  4  ze  strony 83 (nie
musicie przesyłać). Nie powinny sprawić Wam problemów. 

Serdecznie  pozdrawiam, I. Kornaś

Klasa IV – język polski (czwartek – 14 maja)

Następna lekcja dotyczy tekstu, który określamy legendą.

Temat: Legendarny władca Polan.

Jak  pamiętacie,  w  tym  roku  szkolnym  omówiliśmy  wiele  baśni,  czytaliście  „Akademię  pana
Kleksa” oraz „Opowieści  z  Narnii”  –  utwory,  które wykazują  wiele  cech baśniowych.  Kolejne
utwory to właśnie legendy. Zapewne spotkaliście się z nimi w klasach młodszych. Myślę, że każdy
potrafi wymienić przynajmniej kilka, np.
„Legenda o Smoku Wawelskim”
„Legenda o Panu Twardowskim”
„Legenda o Bazyliszku” 
„Legenda o Lechu, Czech i Rusie”...

Czym charakteryzuje się legenda? Otóż:
NOTATKA:
Legenda  –  to  opowieść,  która  łączy  w  sobie  elementy  rzeczywiste (tzn.  fakty)  z  elementami
fantastycznymi. Bardzo często związana jest z miejscami lub postaciami historycznymi, ale zawiera
także treści niezwykłe, nasycone cudownością.

Cudowność oznacza występowanie w tekście rzeczy  niezwykłych, niedających się wytłumaczyć
rozumowo, czyli najprościej mówiąc – cudów.

…………………………………………………………………………………………………………
Otwórzcie podręczniki na str. 279 i odczytajcie tekst legendy „Piast”. Być może znacie jej treść z
lekcji historii, jako że mówi ona o postaci, która miała być przodkiem pierwszego polskiego władcy
- Mieszka I.
Ponieważ  jest  to  legenda,  dlatego  proszę,  abyście  zastanowili  się,  jakie  rzeczywiste  oraz  jakie
fantastyczne, czy nawet cudowne elementy możemy tu wskazać.



NOTATKA:
Elementy rzeczywiste:
- miejsca: Kruszwica niedaleko Jeziora Gopło,
- prawo gościnności – „Gość w dom, Bóg w dom”.
- zwyczaj postrzyżyn,
- bohaterowie: Piast Kołodziej, Rzepicha, wspomniany książę Popiel, podróżni itp.
……………………………………………………………………………………………………..
Wymienieni  bohaterowie  to  postacie  legendarne,  co  może  budzić  wątpliwości,  czy  są  również
rzeczywistymi. Przyjmujemy, że rzeczywisty, to inaczej prawdziwy, czyli  realny, tzn. taki, który
może  istnieć  (człowiek).  O  postaciach  tych  wspomina  także  Gall  Anonim,  pierwszy  polski
kronikarz.

NOTATKA:
Elementy fantastyczne/ cudowne:

- niekończące się zapasy żywności w spiżarni Piasta
………………………………………………………………………………………………………..

Jako zadanie domowe opowiedzcie poznaną legendę komuś ze swojej rodziny.
Utrwalcie także poznane wiadomości.

Do następnej lekcji, I. Kornaś


