
Klasa VII a i b 

18 - 19 maja 2020 r. (poniedziałek - wtorek) 

Temat: Złamana konwencja - „Śpiąca królewna” wg Stanisława Mrożka. 

Na pewno pamiętasz utwór „Artysta” Stanisława Mrożka, o pewnym kogucie, który był utrzymany w konwencji bajki. Teraz 

proponuję następną ciekawą historię „Śpiąca królewna” 

1. Przeczytaj tekst „Śpiąca królewna” (s. 126 - 128 podręcznik). 

2. Wykonaj zad 1., s. 129 (ustnie). 

Jestem pewna, że przypomniałeś (-aś) sobie klasyczną baśń braci Grimm. Niektóre elementy były zgodne z tradycją baśni, a inne 

nieoczekiwane, zaskakujące. 

Oczekiwane: 

np. sen królewny, opieka krasnoludków, pocałunek królewicza, kara 

Nieoczekiwane: 

np. radość z powodu zakończenia uciążliwego obowiązku, królewicza w objęciach królewny zaczynają boleć plecy, chęć zapalenia 

papierosa, przemiana królewicza w żabę 

Można stwierdzić, iż została złamana konwencja (patrz definicja s. 130). 

3. Wyjaśnij, na czym polega złamanie konwencji baśni „Śpiąca królewna” (czyli zasad tego gatunku - cechy baśni - patrz: lekcja o 

„Balladynie”). Który utwór podobna Ci się bardziej? - Mrożka czy braci Grimm? Ustalenia zapisz w zeszycie. 

4. Zwróć uwagę na język utworu: 

język baśniowy - „była piękna, dobra i rozumna…” 

język poetycki - „złożył pocałunek na jej ustach bladoróżanych” 

język naukowy - „subiektywnie najzupełniej się z tobą zgadzam” 

język potoczny - „aż zaczęły go boleć plecy” 

Pomieszanie stylów i konwencji, wykrzywienie świata przedstawionego ma cel parodystyczny, humorystyczny. 

5. Wykonaj polecenie 12 (podręcznik s. 130). Nie korzystaj z Internetu. 

Zdjęcie z epilogiem baśni prześlij do środy. 

20 - 21 maja 2020 r. (środa - czwartek) 

Temat: Co złożone, co zestawione, a co zrośnięte? O wyrazach złożonych. 

1. Odczytaj wiadomości (podręcznik „Gramatyka i stylistyka” s. 61 - 62). 

2. Sporządź notatkę na temat rodzajów wyrazów złożonych: zestawienia, zrosty, złożenia. 

3. Wykonaj ćw 1, 2, 3 (podręcznik s. 62). 

4. Ćwicz ortografię - pisownia złożeń z łącznikiem i bez łącznika. 

ćw . 2 (zeszyt ćwiczeń, s. 125) 

Uwaga ortograficzna (podręcznik, s. 62). 



5. Sprawdź swoje umiejętności: 

ćw. 1 (zeszyt ćwiczeń, s. 125) 

ćw. 4, 5 (zeszyt ćwiczeń, s. 126) 

6. Podsumowanie - ćw. 6 (zeszyt ćwiczeń s. 127).  

Obejrzyj prezentację pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DFkQkzi-X3c. 

Zdjęcie z wykonanym ćwiczeniem 6. (zeszyt ćwiczeń s. 127) - prześlij w czwartek (20 maja 2020 r.). 

22 maja 2020 r. (piątek) 

Temat: Grzeczność językowa. 

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika „Gramatyka i stylistyka” s. 80 - 81. 

2. Wyjaśnij co to jest intencja wypowiedzi, wypisz zasady grzeczności językowej. 

3. Przeczytaj ze zrozumieniem - Dobra rada - Zasady prowadzenia dobrej rozmowy (podręcznik s. 81). 

4. Określ intencje autorów wypowiedzi - ćw. 1, 2, s. 82 - podręcznik. 

5. Sprawdź swoją grzeczność językową - ćw. 6, 7, 8 zeszyt ćwiczeń, s. 161 - 162. 

6. Określ cel wypowiedzi w tekstach użytkowych - ćw. 9A, B, C, D, E, F, G, zeszyt ćwiczeń s. 162, 163, 164. 

Dla chętnych: 
 ćw. 1, 2, 3 - zeszyt ćwiczeń s. 158 - 159. 

https://www.youtube.com/watch?v=DFkQkzi-X3c

