
Klasa Vf 

Zad. 1. Wysłane było mailem 11.03. 

Zad.2 (poniedziałek-środa) 

tematy lekcji piszemy w zeszycie 

Temat: Uczmy się pisać opowiadanie z dialogiem. 

 

Opowiadanie potrafi pisać każdy uczeń. Opowiadanie z dialogiem to już pewna nowość. 

Tekst jest o tyle trudny, że przede wszystkim należy poprawnie zapisać ten dialog (pod 

względem graficznym, interpunkcyjnym, ortograficznym – stosowanie dużych i małych 

liter). 

Jeśli chodzi o teorię zapisu takiego dialogu proponuję zajrzeć na stronę: 

http://www.opowi.pl/art/jak-pisac-dialogi/ 

całkowicie podpisuję się pod zaprezentowaną teorią pisania opowiadania z dialogiem. 

Przypomnę tylko elementy budowy samego opowiadania: 

a) Zawiązanie akcji (krótko przedstaw bohaterów; określ czas i miejsce wydarzeń) 

b) Rozwinięcie (opowiedz o wydarzeniach, uwzględnij dialogi między bohaterami oraz 

opisy miejsc i postaci) 

c) PUNKT KULMINACYJNY (często uczniowie zapominają o tym istotnym elemencie!!!) – 

podkreśl moment najwyższego napięcia (które rośnie od początku rozwinięcia) 

d) Rozwiązanie akcji (dowcipnie lub zaskakująco zakończ opowiadanie) 

 

Zadania dla uczniów. 

Moje spotkanie z Hermesem. Napisz opowiadanie z dialogiem, nawiązując do postaci 

mitologicznego bohatera ( na kartce A4 papier kancelaryjny; jeśli nie mają Państwo w 

szerokie linie wyjątkowo można napisać na „zwykłej” kartce). 15-20zdań (można 

oczywiście więcej) 

 

Zad. 3 (czwartek-piątek) 

TEMAT: KSIĘGA, KTÓRA MÓWI O POCZĄTKU - ANNA KAMIEŃSKA, STWORZENIE 

ŚWIATA 

 

Uczniowie czytają tekst A. Kamieńskiej  

https://epodreczniki.pl/a/swiat-stworzony-przez-boga/DAc3y29Ts 

i wykonują polecenia: 

1. Wymień etapy powstawania świata według tekstu biblijnego (w formie 

równoważników zdania) 

2. Piszemy notatkę, czy jest motto: 

Motto – cytat poprzedzający treść utworu, umieszczony tam celowo przez 

autora, aby wywołać na odbiorcy określone skutki zgodne z zamysłem autora. 

Proszę przepisać motto z tekstu Kamieńśkiej. 

http://www.opowi.pl/art/jak-pisac-dialogi/
https://epodreczniki.pl/a/swiat-stworzony-przez-boga/DAc3y29Ts


3. Jak Bóg zakończył dzieło stworzenia? Uczniowie zapisują w zeszycie, czy 

odpoczynek jest potrzebny człowiekowi. Uzasadniają swoje opinie. Wyjaśniają 

znaczenia wyrazu niedziela (Dzień Pański). 

4. Dopisz synonimy wyrazu dobry, którym zostało określone każde dzieło stworzone 

przez Boga 

5. Wymień sytuacje, miejsca, osoby, które można nazwać dobrymi. Zapisz przykłady 

dziesięciu sytuacji, osób, miejsc, które mogłabyś / mógłbyś określić mianem 

dobre. 

6. Przypomnij przeczytane teksty, które mówiły o powstaniu świata i człowieka. 

Uzupełni j informacje: Kto stworzył świat? Jak powstawał świat i człowiek? 

(możesz zrobić to w formie tabeli) 

a) mit chiński 

b) mit grecki 

c) legenda indiańska 

d) Biblia 

Każdy opis zapisz w formie równoważników zdania 

 

Cały czas czytamy lektury…. 

 

 

 


