
Klasa VI a 

poniedziałek (1 czerwca 2020 r.) 

Temat: Przypadki w Dzień Dziecka.  

Z okazji Dnia Dziecka najlepsze życzenia dla Was - dużo radości i uśmiechów, spełnienia marzeń. 
          M. M. 

Zadanie na dzisiaj: 
Odmień przez przypadki wyrażenie „dzień dziecka” w l. poj. i l. mn. 

Dla chętnych: 
1. Jak można zrozumieć temat, czy jednoznacznie? Wyjaśnij.  

2. To był wspaniały Dzień Dziecka - opowiadanie z opisem przeżyć. 

wtorek (2 czerwca 2020 r.) 

Temat: Klasa 6 oraz… bracia Lumiére polecają kino! 

Na pewno wszyscy lubicie chodzić do kina. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć historii kina, innymi słowy jak się zaczęło, dzięki 

komu możemy oglądać filmy.  

Dla przypomnienia: 
- mogą być filmy historyczne, obyczajowe, komediowe, sensacyjne; 
- ludzie kina: aktor, reżyser, dźwiękowiec, operator kamery; 
- pojęcia związane z kinem: klatka filmowa, scenopis, dubbing, ekranizacja.  

1. Przeczytaj tekst: „Panie, panowie! Kinematografia Lumiére’a” (podręcznik, s. 239 - 241). Zwróć uwagę na przypisy i właściwą 

wymowę wyrazów obcojęzycznych. 

2. Praca z tekstem - odpowiedz na pytania (notatkę zapisz w zeszycie, nie przepisuj pytań). 

• kiedy miała miejsce pierwsza projekcja filmu braci Lumiére? 

• ile kosztował bilet wstępu? 

• kto przybył na opisane wydarzenie? 

• kim z wykształcenia/zawodu był August Lumiére? 

• z jakiego języka pochodzi nazwa kinematograf? Co oznacza? 

• jaka była reakcja widowni na sceny przedstawione na ekranie? 

• który fragment świadczy o tym, że film był czarno - biały? 

3. Obejrzyj prezentację „Historia kina. Jak to się wszystko zaczęło” - https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg 

Porównaj dzieła braci Lumiére ze współczesnym kinem. Wnioski zapisz w zeszycie. 

Dla miłośników historii kina: 
https://www.youtube.com/watch?v=XC20hP6wG-8 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg
https://www.youtube.com/watch?v=XC20hP6wG-8


środa (3 czerwca 2020 r.) 

Temat: Z dołu, z góry, z dala i z bliska - rodzaje planów filmowych. 

Często jako filmowcy - amatorzy nagrywacie tzw. filmiki. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, że filmować i fotografować osoby 

można tylko za ich zgodą, wizerunek innej osoby objęty jest ochroną, nie wolno rozpowszechniać w sieci filmików i fotografii.  

1. Popatrz na zdjęcia (podręcznik s. 242), zaobserwuj różnicę między poszczególnymi rodzajami planów filmowych. Odczytaj 

informacje z ramki „Czy wiesz, że…”. 

2. Wypełnij kartę pracy. 



Opracowaną kartę pracy prześlij w środę. 

czwartek - piątek (4 - 5 czerwca 2020 r.) 

Temat: Jak powstaje film? 

Przeczytaj fragment scenariusza i scenopisu na podstawie powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” (podręcznik, s. 244 - 

249). 

1. Przypomnij sobie odpowiedni rozdział powieści (jeśli potrzeba wejdź na https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/) i porównaj go 

ze scenariuszem i scenopisem. 

2. Wykonaj ćw. 8, s. 250 (podręcznik). 

3. Porównaj sposoby pracy nad książką i filmem 

A) książka: 

twórca - pisarz 

sposób oddziaływania na czytelnika - słowo pisane, czytelnik czyta i wyobraża sobie 

środki wyrazu - narracja, dialogi, opisy miejsc, osób, sytuacji, przeżyć 

B) film (uzupełnij) 

twórca - ________________________________________ 

sposób oddziaływania na widza - __________________________________________________ 

środki wyrazu - ________________________________________________ 

4. Sprawdź siebie - ćw. 14, 18, 22, 23, 25 (zeszyt ćwiczeń, s. 103 - 107) 

Wykonane zadania prześlą wskazane osoby.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/

