Dzień dobry!!!
Czy gawrony mogą kwitnąć? Przekonacie się o tym za chwilę, gdy poznamy nowy środek
artystyczny, jakim jest przenośnia. ☺☺☺
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja – 24.04.2020
Temat: Co to jest przenośnia?
1. Przeczytajcie wiersz Joanny Kulmowej pt. „Kwitną gawrony” – podręcznik str. 253.
- Co was zaskoczyło w wierszu?
- Jaki miesiąc wymienia poetka?
- Jak wyglądają wtedy drzewa?
- Kto na nich siada? Wymieńcie wymienione w wierszu gatunki ptaków i powiedzcie, jakie
mają kolory.
- Co się dzieje wówczas z drzewami? Jakie pojawiają się na nich barwy?
- Czy możemy teraz powiedzieć, że drzewa „gilami płoną czerwono” lub „sikorką kwitną
żółto - błękitną”?
No właśnie, to kolorowe ptaki ubarwiły drzewa w styczniu. Nawet gawrony „kwitną” na
drzewach. Zaskoczyły nas te niezwykłe zestawienia słów. Czy drzewa mogą ćwierkać,
krakać, czy płonąć gilami? Dosłownie nie, ale w wyobraźni mogą dziać się cuda... Takie
połączenie wyrazów, którego nie możemy odczytać dosłownie, ale ich zestawienie ma inny
sens, nazywamy przenośnią lub metaforą. Zapiszcie w zeszycie definicję lub wydrukujcie ją
i wklejcie.

- Czym zatem jest tytuł wiersza „Kwitną gawrony”? Oczywiście jest przenośnią. ☺☺☺
2. Namalujcie drzewo z wiersza Joanny Kulmowej. Możecie wykorzystać poniższy schemat
odpowiednio go ubarwiając i dorysowując wymienione ptaki.
Jestem ciekawa, czym wasze drzewo zakwitnie?

3. Przeanalizujcie ćw. 4 ze str. 254 z podręcznika. Które związki mają znaczenie dosłowne,
a które przenośne? Wypiszcie do zeszytu tylko przenośnie.
4. Zastanówcie się, jakie skojarzenia i obrazy wpłynęły na powstanie przenośni
wymienionych w ćw. 5 str. 254. Odpowiedzcie sobie ustnie. (Nie piszcie do zeszytu)
5. Wypiszcie do zeszytu przenośnie z ćw. 6 – str. 254. Pamiętajcie, że cytaty zapisujemy
w cudzysłowie.
6. W zeszycie ćwiczeń uzupełnijcie rozdział „Przenośnia” – str. 71 – 72.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprawdźcie poprawność odpowiedzi:
Ćw. 4 – morze obietnic, las domów, cień nadziei, myśli nieuczesane, kwiat młodzieży,
koronkowa robota,
Ćw. 6 – „płynie po zielonym kołysaniu”, „nocne niebo już kwitnie”, „się rozpostarło
słonecznikowe dumanie”, „Makówek rude grzechotki na jednym klęczą kolanie”, „wykukała
godzinę na złotej tarczy słonecznika”

