
20.05.20 r.

Lekcja

Temat: Analizujemy budowę artykułu Magdaleny Staniek „Eksperymenty z nowym sobą”.

Drodzy Uczniowie!

1. Przeczytajcie artykuł Magdaleny Staniek „Eksperymenty z nowym sobą”, str.111- 113.

2. Ustalcie i zapiszcie w zeszytach do jakiego typu tekstów należy ta wypowiedź. Skorzystajcie z

odpowiedzi zamieszczonych w zad.1, str.113.

3. Przeczytajcie i  przepiszcie do zeszytów informacje dotyczące  artykułu,  które znajdziecie w

zielonej ramce na str.113.

4. Określcie temat artykułu i zastanówcie się, do kogo jest skierowany.

5. Przeanalizujcie budowę artykułu. W tym celu odpowiedzcie sobie na pytania.

 Czemu służy zróżnicowanie czcionki?

 Jakie informacje są zawarte w lidzie?

 Jaką funkcję w tekście pełni lid?

 Jakie treści są zawarte w kolejnych częściach artykułu i z czego wynika taki podział

tekstu?

6. Przeczytajcie i przepiszcie do zeszytów informacje dotyczące lidu, które znajdziecie w zielonej

ramce na str. 113.

7. Zastanówcie się nad interpretacją tytułu artykułu w kontekście podejmowanej przez niego

problematyki.

Druga lekcja.

20.05.20 r.

Lekcja

Temat: Tchórzostwo czy rozsądek? Brawura czy bohaterstwo? Bolesław Prus „Na wakacjach”.

1. Przeczytajcie opowiadanie „Na wakacjach”, str. 154- 156.

2. Oceńcie  postawy  bohaterów  opowiadania,  zastanówcie  się  nad  zachowaniem  mężczyzny

oraz Jagny.

 Znajdźcie  fragmenty,  w których bohater  relacjonuje  swoje  przemyślenia  i  kolejne

reakcje.

 Znajdźcie fragmenty opisujące reakcje Jagny.

3. Tchórzostwo czy rozsądek? Brawura czy bohaterstwo? Napiszcie kilkuzdaniową notatkę, w

której skomentujecie i ocenicie postawy bohaterów opowiadania „Na wakacjach”.

4. Z podanych tematów  wybierzcie jeden, napiszcie pracę i przyślijcie na mój adres mailowy:

botko.e@ssp.palecznica.pl

Tematy do wyboru:

1. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem. Napisz artykuł o pożarze przedstawionym w utworze

Bolesława  Prusa.  Artykuł  odpowiednio  zatytułuj,  pamiętaj  o  napisaniu  lidu,  czyli

wyodrębnionego graficznie wprowadzenia do tekstu.



2. Czasami  podjęcie  decyzji  o  udzieleniu  komuś  pomocy  wiąże  się  z  narażeniem  na  duże

niebezpieczeństwo. Na podstawie zachowania w takiej sytuacji ludzie bywają oceniani albo

jako  tchórze,  albo  bohaterowie.  Napisz  pracę,  w  której  przedstawisz  swoje  stanowisko  i

poprzesz je odpowiednimi przykładami z życia.

Proszę, nie spisujcie z internetu i nie korzystajcie z pomocy osób trzecich (mamy, siostry,

kuzynki, itp.). Pracujcie samodzielnie.

Powodzenia😊


