Dzień dobry ponownie! ☺☺☺
Oto tematy na dzisiaj.
Miłej pracy! ☺☺☺
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja - środa 08.04.2020
Temat 1: Legenda o panu Twardowskim w ujęciu poety – A. Mickiewicz „Pani
Twardowska”.
1. Przeczytajcie uważnie wiersz A. Mickiewicza – podręcznik str. 293. Trudne słowa są
wyjaśnione na marginesie.
2. Wykonaj ćw. 2 pod tekstem – str. 297 – ustnie, nie pisz do zeszytu.
2. Uzupełnijcie krzyżówkę: (do zeszytu wystarczy ją narysować i wpisać hasła)
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1. „ Jedzą, piją,..........palą”.
2. Twardowski dał mu 3 pstryczki w nos.
3. Godło karczmy „Rzym”.
4. „I krogulcze ma ………”.
5. Mefistofeles miał go ukręcić z piasku.
6. Diabeł miał go zbudować z ziaren orzecha.
7. Imię władcy piekieł.
8. Inaczej diabły, czarty.
9. Góra, na której Twardowski podpisał pakt z diabłem.
10. Nazwa karczmy, w której Twardowski spotkał diabła.
11. Był nim Twardowski.
12. Pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu.
13. Pan Twardowski zamienił w niego żołnierza.
14. Tytułowa bohaterka ballady Adama Mickiewicza.
15. Autor ballady „Pani Twardowska”.
16. „................. dusza! ................. – woła,
Śmieszy, tumani, przestrasza.
*Litery oznaczone gwiazdką, czytane od góry utworzą hasło: ....................................................

3. Przeczytaj notatkę o legendzie o panu Twardowskim – ćw. 6 str. 198 – podręcznik.
Porównaj do zeszytu zakończenia historii pana Twardowskiego na podstawie wiersza
i legendy. (jedno zdanie)

Jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie obejrzeć 2 filmy na podstawie legendy o panu
Twardowskim. Pierwszy trwa 12 minut i może być filmową ilustracją do wiersza. Drugi
przedstawia legendę.
https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE
https://www.youtube.com/watch?v=IJvSy9AEX-Y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja 2 - środa 08.04.2020

Temat 2: „Sprawdź siebie” – samodzielna praca z tekstem.
Moi drodzy, po tej lekcji mielibyśmy powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.
Z wiadomych przyczyn musimy poczekać, aż będziemy w szkole. Proszę w ramach
podsumowania wykonać część ćwiczeń z cyklu: Sprawdź siebie – podręcznik str. 301 – 303.
1. Czytamy tekst pt. „Piłka”.
2. Wykonujemy do zeszytu ćw. 1, 3, 4a, 6, 7, 8,9.
Myślę, że sobie świetnie poradzicie! ☺☺☺

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na koniec życzę Wam zdrowych, radosnych i dobrze przeżytych w rodzinnym gronie
Świąt Wielkanocnych! Do zobaczenia ☺☺☺

