Temat: Utrwalamy zasady pisowni wyrazów z „ą,ę,om, on,em,en” – dyktando.

Uzupełnijcie podany niżej tekst właściwymi literami ”ą,ę,om,on,em,en”. Tekst odeślijcie do
piątku na adres monika.kleska@op.pl . Praca na ocenę.

Po k…cercie
Min…ła północ, kiedy wróciliśmy do domu. Drog... z c...ntrum miasta pokonaliśmy pieszo.
Bolały mnie pi...ty i miałem przyspieszone t...tno. Ale serce nie biło mi tak mocno z powodu
przemierzonych kilometrów. W pami…ci wci…ż na nowo odtwarzałam wrażenia z k…certu.
To było pi…kne! Jakby na scenie rozkwitła wiosna. W tej muzyce widziałam bł...kit nieba,
p...czki na gał...zkach i kolorow... t...cz....
Rozejrzałam się po pokoju, wokół panował porz...dek. Otworzyłam dzi...nik. Chciałam
uwiecznić te cudownie sp...dzone chwile. Zwłaszcza, że dalej tak dobrze pami…tałam każdy
ton i akcent, każd... pios...kę. Zd…żyłam jednak zapisać kilka słów i zasn…łam. Zreszt… nie
ma się co dziwić, byłam okropnie zm…czona.

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?
Notatka do zeszytu.
Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy to forma wypowiedzi, w której
należy się odwołać do utworu wskazanego w temacie wypracowania. To nawiązanie może
polegać na przedstawieniu dalszego ciągu przygód z udziałem znanych bohaterów, innego
przebiegu zaprezentowanych zdarzeń lub na napisaniu nowej wersji baśni lub legendy.
Etapy tworzenia opowiadania twórczego na podstawie baśni lub legendy:
1. Przypomnij sobie treść utworu.
2. Określ cechy charakterystyczne gatunku.
3. Wprowadź elementy opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych),
charakterystyki, dialogi, monologi, określ czas i miejsce wydarzeń.
4. Zakończ opowiadanie puentą.
Cechy charakterystyczne nowej wersji baśni:
- powinna zawierać elementy fantastyczne (np. cudowne zdarzenia, magiczne przedmioty),
- pokazywać walkę dobra ze złem,
- zawierać puentę.

Cechy charakterystyczne nowej wersji legendy:
- powinna ukazywać bohatera (np. postać historyczną lub fantastyczną), która swoim
działaniem wpłynęła na losy innych ludzi lub konkretnego miejsca,
- zawierać opisy miejsca, którego dotyczy opowiadana historia.

Zapoznajcie się z przykładowym opowiadaniem na podstawie baśni o Kopciuszku
(podręcznik str.217).
Wykonajcie w Zeszycie ćwiczeń polecenia od 2/133 do 7/136.
Praca domowa na ocenę.
Napisz opowiadanie twórcze na temat:
Wyobraź sobie, że wehikuł czasu przeniósł Kopciuszka w XXI wiek. Napisz współczesną
wersję baśni o tej bohaterce.
Pracę prześlij na adres monika.kleska@op.pl .

