
23.04.20 r.

Lekcja

Temat: Szkoła pisania. Opis sytuacji.

Kochani, dzisiaj dwie lekcje. Otwórzcie podręczniki na 290 stronie.

1. Przeczytajcie dokładnie i przepiszcie informacje dotyczące opisu sytuacji, które znajdziecie w

zielonej ramce na str. 290 (tabelkę też przepiszcie).

2. Wykonajcie zad. 2 ze str. 290. Nie musicie robić pisemnie, wystarczy, że przeanalizujecie tekst

zgodnie z podanymi wytycznymi. Nie oszukujcie i nie pomijajcie tego ćwiczenia.

3. Przeczytajcie i przepiszcie do zeszytów informacje z ramki, ze str. 291.

23.04.20 r.

Lekcja

Temat: Redagujemy opis sytuacji.

Przeczytajcie przykładowy opis sytuacji, który znajdziecie poniżej.

Wczoraj po południu mama poprosiła mnie, abym poszła kupić śmietanę do zupy. Niechętnie
przystałam na  jej  prośbę.  Konieczność  wyjścia  z  domu i  przerwania  fascynującej  lektury
osłodziła mi nieco piękna pogoda za oknem, no i oczywiście ochota na pomidorówkę, którą
mama właśnie gotowała.  Szłam sobie wolniutko naszą  spokojną  uliczką  w stronę sklepu,
podśpiewując  pod nosem i  ciesząc  się  ciepłymi  promieniami  słońca, aż nagle,  ni  stąd,  ni
zowąd, przebiega koło mnie niewysoki chłopak z czarną czupryną. Potrąca mnie oraz jeszcze
kilku roześmianych przechodniów i wypada na ulicę.  W tym samym czasie wyjeżdża zza
rogu ogromna czerwona ciężarówka, która na dodatek jedzie zdecydowanie za szybko jak na
naszą małą  osiedlową uliczkę.  Zamieram w bezruchu.  Słyszę krzyki  sąsiadów. Widzę,  że
chłopak  biegnie  prosto  pod  koła  samochodu.  Rozlega  się  przerażający  wrzask  jakiejś
staruszki:  „Uważaj!”.  Chłopak staje  na środku drogi.  Nie może się  poruszyć.  Jasnowłosy
kierowca zaczyna gwałtownie hamować, ale samochód i tak zbliża się nieubłaganie szybko do
nieszczęśnika.  Niespodziewanie  na  ulicę  wbiega  wysoki  młody  mężczyzna.  Popycha
chłopaka  tuż  przed  kołami  ciężarówki.  Samochód  przejeżdża.  Nikogo nie  uderza. Zalega
cisza,  a  po  chwili  słychać  okrzyki  zdziwienia  i  westchnienia  ulgi.  Ludzie  zaczynają  bić
brawo, a chłopak zanosi się płaczem.

Wybierzcie jeden z proponowanych tematów i zredagujcie opis sytuacji (min. 200 słów).

1. Byłem/byłam świadkiem wydarzenia, które utkwiło mi w pamięci.

2. Ta sytuacja z filmu zrobiła na mnie ogromne wrażenie.

Gotowe prace, w formie dokumentu tekstowego Word, przyślijcie na mój adres mailowy:

botko.e@ssp.palecznica.pl


