
Klasa IV język polski (poniedziałek, 4 maja)

Witam  Was  na  kolejnej  lekcji  języka  polskiego.  Dziękuję  za  nadesłane  prace  –  bardzo  ładnie
zredagowane.
 Kolejne nasze tematy dotyczyć będą ojczyzny oraz utworów o wymowie patriotycznej, tzn. takich,
które  w  swej  treści  nawiązują  do  historii  naszego  kraju  oraz  wskazują   właściwą  postawę
prawdziwego Polaka.

Temat: Obraz Ojczyzny w wierszu „Ziemia rodzinna” Władysława Bełzy.

Z pewnością każdy z Was zna wiersz zatytułowany „Katechizm polskiego dziecka”…? Być może
nie potraficie skojarzyć tego po tytule. Dlatego przypominam, że zaczyna się on od słów:
 
„ - Kto ty jesteś?
- Polak mały.” itd.

Dlaczego o to pytam? Z dwóch powodów. Po pierwsze jest to tekst, który pokazuje nam, jak bardzo
powinniśmy już od najmłodszych lat kochać swoją ojczyznę, a po drugie jego autorem jest ten sam
poeta, który napisał wiersz „Ziemia rodzinna”.
Zacznijmy zatem od autora. Otóż Władysław Bełza żył i tworzył na przełomie wieków XIX i XX, a
więc przeszło 100 lat temu. Jak wiecie z lekcji historii (niedawno o tym mówiliście), Polska była
wówczas pod zaborami, co znaczy, że nie istniała jako państwo, a Polacy, którzy wtedy żyli, nie
byli  prawdziwie  wolni.  Z  tego  powodu  wielokrotnie  podejmowali  walkę  przeciwko  zaborcom,
wszczynali powstania, niestety często - walcząc w obronie ojczyzny - przelewali krew i ginęli. 

Zastanówmy się, czy taka postawa Polaków była właściwa? Czy słusznie narażali swe życie, czy
może niepotrzebnie ryzykowali?  Odpowiedź może być tylko jedna: Była to trudna i niebezpieczna
walka, ale zdecydowanie konieczna, a ci którzy wówczas walczyli, poświęcili swe zdrowie i życie
nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń. Również dla nas, bo dzięki nim możemy żyć
w wolnej ojczyźnie.

Na szczęście dzisiaj nie musimy ani podejmować tak trudnych decyzji, ani walczyć za ojczyznę,
narażając swe życie. Czy zatem zupełnie zwolnieni jesteśmy z obowiązku, jakim jest patriotyzm…?

Może przypomnijmy sobie to pojęcie jeszcze raz:

NOTATKA:
patriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za
nią ofiar i gotowości do jej obrony.
…………………………………………………………………………………………………………
Jeżeli  dzisiaj,  ani  my dorośli,  ani  tym bardziej  dzieci nie  musimy walczyć za ojczyznę,  to  czy
możemy w jakiś inny sposób okazać jej miłość?
…………………………………………………………………………………………………………

NOTATKA:
- Kto ty jesteś?
- Polak mały i:
1. Uczę się o historii mojego kraju.
2. Poznaję polską kulturę i tradycję,
3. Z szacunkiem odnoszę się do symboli narodowych.
4. Biorę udział w akademiach i uroczystościach patriotycznych.



5. Sumiennie wypełniam swoje szkolne obowiązki po to,  by kiedyś dobrze pracować dla dobra
mojej ojczyzny.
…………………………………………………………………………………………………………
Odczytajcie teraz wiersz „Ziemia rodzinna” - s. 262 w podręczniku i zastanówcie się, w jaki sposób
osoba mówiąca przedstawia w nim nasz kraj.

NOTATKA:
Osoba mówiąca kocha „Całym sercem, duszą niewinną...”:
- „świętą ziemię rodzinną”
- „barwne kwiaty na łące”
- „łany kłosem szumiące”
- „góry, lasy, gaje”
- „potężne rzeki”
- ciche ruczaje” (potoki)
…………………………………………………………………………………………………………
Jak widać:
NOTATKA:
Osoba  mówiąca,  podkreślając  walory  krajobrazowe,  wyraża  wielką  miłość  i  oddanie  swojej
ojczyźnie, w której się  wychowała, a która, jak podkreśla słowami: „Krwią użyźniona, we łzach
skąpana”, została mocno zraniona i zniewolona.  

Zadanie domowe: Przypomnijcie sobie, jak wyglądają polska flaga i  godło


