
TEMATY ZAJĘĆ  NA DNI 04.05-08.08.2020 KLASA V 

1. Czym dla podmiotu lirycznego w wierszu jest muzyka? 

Podr. S. 262-263,  

ZADANIE 1. Zapisz podstawowe informacje na temat swojego ulubionego zespołu muzycznego lub ulubionego 

solisty.  

Nazwa ulubionego zespołu lub solisty:  

Z jakiego pochodzi kraju?  

Jakiego rodzaju muzykę wykonuje?  

Adres strony internetowej zespołu lub solisty:  

Wydane płyty (dyskografia):  

Tytuł ulubionej piosenki zespołu lub solisty:  

O czym opowiada tekst ulubionej piosenki?  

Dlaczego ten utwór lubisz najbardziej?  

Kiedy najchętniej słuchasz ulubionej piosenki? 

 

2.Jaki utwór nazywamy fraszką? 

Podr. S. 264-265. 267-269. 

ZADANIE 1. Przeczytaj złote myśli znanych osób na temat teatru. Wybierz najciekawszą, twoim zdaniem, 

wypowiedź, podkreśl ją i wyjaśnij w 2–3 zdaniach jej sens.  

William Szekspir:  
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają.  
Leonard Drzewiecki:  
Teatr to nie życie – nie swoich miejsc  
zajmować nie wolno.  
Gustaw Holoubek:  
Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr.  
George Bernard Shaw:  
W teatrze życia każdy może się ubawić z wyjątkiem aktora.  

ZADANIE 2. Na podstawie poniższej definicji uzasadnij, że poznane utwory są fraszkami. Wpisz przy 

podanych cechach znak „+” lub „–”.  

Zapamiętaj!  

Fraszka – krótki rymowany utwór oparty na zabawnym pomyśle, często zakończony zaskakującą puentą. 

Niekiedy zawiera pouczenie lub morał. Najczęściej ma żartobliwy charakter. Osoba mówiąca we fraszkach jest z 

reguły życzliwym obserwatorem świata.  

Cechy fraszek  Poznane utwory  
krótkie  
rymowane  
oparte na zabawnym pomyśle  
często zakończone zaskakującą puentą  
niekiedy zawierają pouczenie lub morał  
mają żartobliwy charakter  
osoba mówiąca to z reguły życzliwy obserwator świata  

ZADANIE 3. Przepisz najciekawszą, twoim zdaniem, fraszkę z podręcznika, a następnie stwórz do niej 

ilustrację 

 

3. Tworzymy Dekalog kulturalnego widza teatralnego i kinowego. 



ZADANIE 1. Udziel odpowiedzi. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika języka polskiego.  

 
1. Widowisko, w którym treść jest przekazywana przez aktorów wyłącznie za pomocą ruchów ciała, gestów, 

mimiki. 

 2. Widoczna dla publiczności przestrzeń, na której grają aktorzy.  

3. Przerwa między aktami przedstawienia, częściami koncertu itp.  

4. Ruchoma zasłona (podnoszona lub rozsuwana) oddzielająca scenę od widowni.  
5. Lalka poruszana z góry za pomocą nitek lub drutów przyczepionych do jej kończyn i głowy. 

 

ZADANIE 2. Przedstaw w formie graficznej (na wzór tabliczek informujących o tym, że się czegoś zabrania lub 

coś się nakazuje) wybraną zasadę z opracowanego na lekcji Dekalogu kulturalnego widza teatralnego lub 

Dekalogu kulturalnego widza kinowego. 

 

 
W co się ubrać przed pójściem do teatru?  

Jak się zachowywać w teatrze?  

 
W co się ubrać przed pójściem do kina?  

 Jak się zachowywać w kinie?  

 


