Temat 10-11: Natura i wyobraźnia- „Stepy akermańskie”.
Cele lekcji:








Uczeń wyjaśnia znaczenie terminu sonet.
Uczeń relacjonuje treść wiersza Stepy akermańskie.
Uczeń ustala przynależność utworu do rodzaju literackiego.
Uczeń wskazuje podmiot liryczny.
Uczeń wypowiada się na temat podmiotu lirycznego.
Uczeń dokonuje podziału utworu na dwie części.
Uczeń wskazuje zastosowane środki stylistyczne.

Treść lekcji:
1. Wysłuchaj utworu „Stepy akermańskie”. Patrz i śledź wzrokiem tekst w podręczniku na str. 212 lub
na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=9Wy8yDXdVec
dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=J5hL3IybBnU
Wysłuchaj lub przeczytaj wiersz jeszcze raz, aż zrozumiesz przesłanie, temat utworu.
Pamiętaj!
Utwór zatytułowany „Stepy akermańskie” to sonet, który otwiera cały cykl „Sonetów krymskich”
napisanych przez Adama Mickiewicza. Na wcześniejszych lekcjach, gdy omawialiśmy postać
Adama Mickiewicza, pisaliśmy o jego podróży na Krym. Jeśli nie pamiętasz, to krótki opis znajdziesz
na str. 207 w podręczniku.
2. Zapoznaj się z poniższymi zdjęciami i treściami, dzięki nim zrozumiesz „Stepy Akermańskie”.

3. Zapisz do zeszytu definicję sonetu, str. 213.
4. Interpretacja i analiza „Stepów akermańskich”. Poniżej zamieszczam wszelkie pomoce, które
pozwolą Ci odpowiedzieć na pytania:
(wszystkie odpowiedzi zapisz w zeszycie)

a) Kim jest podmiot liryczny, bohater liryczny ?
b) Co jest tematem wiersza?
c) Odszukaj w drugiej strofie nazwy geograficzne (patrz na przypisy znajdują się obok wiersza).
d) Omów język wiersza, znajdź w utworze epitety, porównanie, hiperbole, oksymoron, wyrazy
dźwiękonaśladowcze. Podaj po jednym przykładzie.
e) Wypisz uczucia towarzyszące podmiotowi lirycznemu w strofie pierwszej, drugiej, trzeciej i
czwartej.
f) Scharakteryzuj budowę wiersza: ile ma zwrotek, ile ma wersów w każdej zwrotce, jak układają
się rymy ?

Temat 12: Na skrzydłach wyobraźni – „Prośba o skrzydła”.
Cele lekcji:







Uczeń wyjaśnia znaczenie terminu personifikacja.
Uczeń wskazuje środki stylistyczne.
Uczeń ustala przynależność gatunkową wiersza.
Uczeń interpretuje przesłanie utworu.
Uczeń wyjaśnia związki frazeologiczne.
Uczeń zna krótką biografię Leopolda Staffa.

Treść lekcji:
1. Zapoznaj się z biografią Leopolda Staffa (podręcznik str. 217, nie zapisuj, tylko przeczytaj).
2. Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego: (poniższe wyjaśnienia zapisz w zeszycie)
- pędzić jak na skrzydłach - biec szybko, lekko i bez wysiłku, z uczuciem szczęścia, radości,
- dodać komuś skrzydeł - podnieść na duchu, powodować przypływ entuzjazmu, energii,
- rozwinąć skrzydła - rozwinąć działalność; pokazać swój talent, zdolności, umiejętności,
- podciąć komuś skrzydła - pozbawiać kogoś entuzjazmu; rozwiać czyjeś marzenia, złudzenia,
nadzieje.
3. Czym jest personifikacja? Odpowiedź znajdziesz na str. 341 w podręczniku. Zapisz definicję w
zeszycie przedmiotowym.
4. Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa. Następnie odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie
(wszystkie podpowiedzi do zadań znajdziesz niżej, dokładnie czytaj).
a) Do jakiego gatunku lirycznego należy wiersz Staffa? Co na to wskazuje?
b) Odszukaj w wierszu środki stylistyczne: epitet, porównanie, powtórzenie i personifikację.

Dodatkowo definicja sonetu jest nas str. 213.
Porównanie: „Śni pod niebiosów błękitną powieką,/ Jak oko, które myśl bożą rozumie.“, „Do gwiazd, co
płoną jak nasze tęsknoty.“
powtórzenie: "Daleko! daleko!"
epitet: „dziwny cudów kraj“, „kraj odcięty“, „błękitną powieką“, „płócienne namioty“, „serca młode“
personifikacja: "wierzby wiatrom zastawiają sidła"

5. DLA CHĘTNYCH: Rozwiąż ćwiczenie 1, 2 i 3 z poniższej karty pracy.

Odpowiedzi:
1. A
2. B2
3. D

Temat 13 - 14: Baśniowa wyobraźnia – „Dusiołek”.
Cele lekcji:







Uczeń wyjaśnia znaczenie terminów: puenta, neologizm, symbol.
Uczeń relacjonuje treść utworu.
Uczeń wypowiada się na temat narratora.
Uczeń charakteryzuje bohaterów utworu.
Uczeń określa nastrój utworu.
Uczeń interpretuje symbolikę Dusiołka.

Treść lekcji:
1. Wyobraź sobie, że znalazłeś się sam w ciemnym lesie, co czujesz? Zapisz swoje odczucia w
zeszycie uzupełniając poniższe zdania.

2. Jakie znasz związki frazeologiczne związane ze strachem? Zapisz dwa i wyjaśnij je w zeszycie.
Np. strach ma wielkie oczy – strach powoduje wyolbrzymienie niebezpieczeństwa,
Umierać ze strachu- bardzo się bać czegoś,
Najeść się strachu - przeżyć silny strach,
Blady strach - ktoś się bardzo przestraszył i nie może opanować wielkiego przerażenia.

3. Zapoznaj się z pojęciami: puenta (str.343), neologizm (str. 341), symbol (str. 342).
4. Wysłuchaj lub przeczytaj utwór Bolesława Leśmiana pt. „Dusiołek”, podręcznik str. 218-219.
Czynność powtórz.
https://www.youtube.com/watch?v=TouS04rvqY0

5. Kim jest narrator ballady? Odpowiedź zapisz w zeszycie.

6. Przeczytaj krótkie streszczenie ballady Leśmiana. Następnie rozwiąż kartę pracy. Niżej masz
podpowiedzi, czytaj uważnie informacje i zapisuj je w odpowiednie miejsca. Pamiętaj, że wiele
odpowiedzi znajdziesz w samej balladzie.

Jego twarz podobna była do żaby i do ślimaka (Pysk miał z żabia ślimaczy), a całą posturą
przypominał kwokę znoszącą jajo (A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo). Jego ogon wyglądał
tak, jakby był zrobiony z rzemyka (Ogon miał ci z rzemyka).

7. Praca domowa
Opracuj komiks na podstawie wiersza Bolesława Leśmiana. Pracę prześlij na adres e-mail:
andzia.93@wp.pl w formie zdjęcia, skanu czy print screen’a.
Twoja praca będzie oceniona. Komiks robiliśmy na lekcjach w szkole. Właśnie czegoś podobnego od
Ciebie oczekuję. Wystarczy, że zrobisz sześć okienek. Tylko pamiętaj o tekstach, dymkach itd. Notatki
masz w swoim zeszycie.
POWODZENIA 

