
 25-29.05
Temat 1: Gatunki filmowe.

1. Przyjrzyj się kadrom umieszczonym w podręczniku na str.283, do każdego z nich dopasuj krótką 
charakterystykę, korzystając z podpowiedzi – zad. 1, s. 283.

2. Wyobraź sobie , że reżyser chce nakręcić dwa filmy z życia Twojej klasy. Jeden dokumentalny, a drugi 
fabularny. Zastanów się, jakie będą różnice w przebiegu pracy nad filmami. Wniosek zapisz w zeszycie.

3. Przeczytaj informacje znajdujące się w zakładce „ Czy wiesz, że...”-s. 284. Jaki Ty zaproponowałbyś film do 
obejrzenia i dlaczego?

Temat 2 i 3 : To już potrafię, czyli powtórzenie wiadomości.

1. Wskaż wyraz, który pełni funkcję łącznika w zdaniach:

Jerzy został sławnym malarzem.
Stał się popularny po swojej przedostatniej wystawie.

2. Wybierz zestaw wyrazów, w którym występują wyłącznie orzeczenia czasownikowe.
*został piłkarzem, robisz, będą pływały, jest chory

*przyniosła, rozbił, zrozumiało, kupią

*przyjedziemy, uszyto, został sam, podkreślić

*widać, je, będą tańczyły, staje się lepszy

3. Wypisz dopełnienia z podanych zdań. Określ, jaką częścią mowy jest wyrażone każde dopełnienie.

Na początku tygodnia Jerzy rozpoczął żmudną pracę nad nowym obrazem.
Ewa z radością zwiedzała tajemniczą pracownię niezwykłego malarza.
Strach dziewczyny mieszał się z ogromną ciekawością i ekscytacją.

4. Dopasuj pojęcia do objaśnień.

A. martwa natura

B. adaptacja

C. pejzaż

D. foyer

I. Dzieło malarskie przedstawiające krajobraz (np. górski, miejski, nadmorski, wiejski).

II. Obraz przedstawiający przedmioty użytkowe (np. naczynia), kwiaty, owoce ułożone tak, aby tworzyły 
ciekawą kompozycję.

III. Pomieszczenie przylegające do widowni teatralnej, przeznaczone dla publiczności, wykorzystywane 
podczas przerw w spektaklu.

IV. Filmowa, teatralna lub radiowa interpretacja dzieła literackiego zgodna z jego wymową i ideą.

5. Wskaż, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F)



-  Ożywienie polega na przypisywaniu przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym 
właściwości istot żywych.

-  W języku polskim wszystkie wyrazy wymawiamy tak samo, jak zapisujemy.

-  Film dokumentalny jest oparty na autentycznych materiałach, ukazuje prawdziwe wydarzenia, osoby          
i miejsca, może dotyczyć teraźniejszości lub wydarzeń historycznych.

-  Porównanie to wyraz (najczęściej przymiotnik) będący określeniem rzeczownika.

Temat 4 i 5 : Zakręty ortografii, czyli rozbieżności między mową a pismem.

Raz w teatrze siedział widz.
I nie widział nic a nic,
bo przed widzem siadła dama
w zgrabny koczek uczesana –
wielki niczym siana stóg!

Widz więc damę w stóg: stuk, stuk!,
a gdy ona się odwraca,
on się do niej z prośbą zwraca:
– Proszę mi wybaczyć śmiałość,
lecz naprawdę widzę mało...
Czy ten koczek, istny cud,
dałoby się skryć choć ciut?
Dama na to: – Oczywiście!
A po chwili, zamaszyście,
wdziała kapelusik: hyc!
Czy coś teraz widzi widz...?
(Agnieszka Frączek  Co widzi widz)

1. W tym zabawnym wierszyku zaznaczono pewne wyrazy. Czy zapisujemy je tak samo, jak wymawiamy?
2. Zastanów się i podaj przykłady podobnych wyrazów, które mają rozbieżności między mową a pismem.
3. Zapamiętaj:
Wiele wyrazów zapisujemy inaczej, niż wymawiamy. Dzieje się tak np.
•na końcu wyrazów (Kraków – piszemy w, choć wymawiamy f);

•w środku wyrazów (np. przed k w wyrazie bluzka – piszemy z, choć wymawiamy s).

4. Wykonaj zadanie 3 i 4 , s. 273 z podręcznika.



 


