
Klasa IV – język polski (poniedziałek – 11 maja)

Dzień dobry na kolejnej lekcji języka polskiego.

Temat: Z czego wynikła i czego dotyczyła „historia całkiem niezwykła” w wierszu Jana 
Brzechwy pt. „Globus”?

Otwórzcie podręczniki na stronie 270. Przeczytajcie tekst Jana Brzechwy  „Globus”. Spróbujcie 
opisać przedstawioną w wierszu sytuację.
NOTATKA:
Sytuacja:
1. Gdzie  miała miejsce? W SZKOLE
2. Kto był sprawcą? JAKIŚ ŁOBUZ
3. Co zrobił? NABIŁ GUZA GLOBUSOWI
4. Co z tego wynikło? HISTORIA NIEZWYKŁA

SKUTKI:
- Siedlce wpadły do Krakowa,
- Kraków zamienił się w jezioro,
- Nowy Targ za San się schował,
- San stał się rzeką, Tatry doliną, Bzura górą,
- Wieprz zmienił kierunek biegu,
- zaginęła Warszawa, itd.
5. Co trzeba było zrobić? ODDAĆ GLOBUS DO NAPRAWY?

Zastanówcie się, jakie uczucia wywołuje w Was taki wiersz, czy odbieracie go na poważnie, czy 
może w żartobliwy sposób? 

Jest to oczywiście wesoły utwór przeznaczony do młodego odbiorcy – dziecka. Jego  funkcja 
polega na rozśmieszeniu adresata.  

Wybierzcie jeden śmieszny fragment wiersza i zróbcie do niego równie śmieszną ilustrację (zadanie
na +).        
                                                                                   Do następnego spotkania! I. M – K

Aby przygotować się do kolejnej lekcji, przeczytajcie tekst z podręcznika s. 272

Klasa IV – język polski (wtorek – 12 maja)

Temat: W Krakowie oczyma wyobraźni.

Z pewnością  pamiętacie  naszą  wycieczkę  pociągiem do  Krakowa.  Po  obejrzeniu  ekspozycji  z
klocków lego przeszliśmy na Rynek, gdzie m. in. wysłuchaliśmy hejnału z wieży mariackiej. Jeżeli
zdążyliście już przeczytać tekst z podręcznika (kto nie zdążył, to zrobi to dzisiaj), to wiecie, że jego
bohater  i  jednocześnie  narrator  (narracja  pierwszoosobowa)  także  wybrał  się  do  Krakowa w
towarzystwie swojej babci Brygidy. Zacznijmy może od tych dwu postaci.



NOTATKA:

Główni bohaterowie:
dziewięcioletni chłopiec i jego niezwykła babcia

Babcia Brygida:

- posiada cudowną parasolkę,
- w niezwykły sposób otwiera zamknięte drzwi,
- wyczuwa (po zapachu) obecność smoka,
- stwarza iluzję (złudzenie) tatarskiego najazdu na Kraków,
- otwiera oczy wyobraźni,
- używa parasolki jako środka transportu,
…………………………………………………………………………………………………………
Jak  z  pewnością  zauważyliście,  w  omawianym  tekście  miały  miejsce  sytuacje,  wydarzenia  i
elementy, które nie mogły się w żadnych okolicznościach zdarzyć, zupełnie nieprawdopodobne.,
np. to, że babcia zmieniła wygląd Krakowa i stworzyła złudzenie ponownego tatarskiego najazdu
na miasto, albo to, że wraz z wnukiem odbyła krótką podróż z wieży, trzymając się parasolki. Takie
elementy nazywamy fantastycznymi.   Oprócz nich,  w tekście da się zauważyć także elementy
rzeczywiste,  to  znaczy  prawdziwe,  np.:  wymienione  zabytki  i  miejsca  w  Krakowie  :  kopiec
Kościuszki, Kościół Mariacki, Rynek, Wawel, Smocza Jama oraz takie elementy, które mogły mieć
miejsce (mogły się wydarzyć), chociaż wymyślone zostały przez autora. Takie elementy nazywamy
prawdopodobnymi.  Zaliczyć do nich możemy np. zwiedzanie Krakowa przez babcię i wnuka czy
też wejście na wieżę mariacką. Zatem:

NOTATKA:

Elementy, które tworzą rzeczywistość utworu, podzielić możemy na: rzeczywiste, prawdopodobne
i fantastyczne.

…………………………………………………………………………………………………………
Wiecie, że każdy utwór literacki jest dziełem autora, który wymyśla bohaterów, miejsca, sytuacje i
zdarzenia. W ten sposób tworzy on fikcję literacką.

NOTATKA:
Autor utworu literackiego wymyśla jego świat przedstawiony, czyli tworzy tzw. fikcję literacką.

W ramach zadania domowego proszę, utrwalcie poznane wiadomości. Pozdrawiam, I. Kornaś


