
04.05.2020 

TEMAT: Spotkania z naturą. 

1. Podręcznik str. 291 – przyjrzyj się reprodukcji. Zastanów się co widzisz na pierwszym planie a co w 

oddali? Zastanów się nad barwami obrazu – jakie dzięki nim towarzyszą ci uczucia. 

2. NOTATKA:        Jeżeli przychodzi Ci coś na myśl, możesz dorysować kolejne strzałki:  

                                                                                                

↙                                             ↘      wzmacnia więzi społeczne                                

Zmniejsza poziom stresu     

                    ↙               ↘ dowiadujemy się nowych                                                                    

Przynosi ukojenie,                                                                   rzeczy  o otaczającym świecie 

możemy się zrelaksować         

 

 

Natura = całość zjawisk tworzących świat i wszechświat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co daje ludziom 

kontakt z naturą? 

 



05.05.2020 

06.05.2020 

TEMAT: Zdziwienie światem. (2 nr lekcji) 

1. przeczytaj z podręcznika str. 292 wiersz W. Szymborskiej. 

2. Zastanów się nad tytułem: czym jest jarmark i czym jest cud? 

3. Połącz podane wyrażenia z właściwymi wyjaśnieniami. 

 

cud natury                                                     coś wspaniałego, doskonałego, nieprzeciętnego 

ósmy cud świata                                 coś zaskakującego, niezwykłego, rzadko spotykanego 

cuda niewidy                                               zadziwiający i bardzo piękny element krajobrazu 

 

 

 NOTATKA:  

WYRAZY WIELOZNACZNE - to słowa, które mają wiele znaczeń np.: mysz komputerowa i 

myszka szkodnik . 

 

Jest to wiersz o niezwykłości otaczającego nas świata. Jako cuda określono tu rzeczy zwyczajne, np. 

chmury, wiatr. Podmiot liryczny to ktoś, kto umie patrzeć, umie się dziwić i chce wyrazić swoje 

uczucia.  Cały wiersz zbudowany jest na zasadzie paradoksu - cud i zwykłe fakty z otoczenia 

człowieka. Wiersz jest jednym wielkim cudem. To, że żyjemy, myślimy, patrzymy, mamy wyobraźnię 

jest cudem, czyli cuda dzieją się wokół nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/70102-wiersz


07.05.2020 

TEMAT: Uczucia zwierząt. 

1. Czy lubisz zwierzęta? 

2. Czy każdy człowiek prawidłowo je traktuje i dostatecznie dobrze się z nimi obchodzi? 

3. Zastanów się, czy można coś zrobić, by zwierzętom żyło się lepiej? 

4. Przeczytaj fragment artykułu z podręcznika str. 294-295. 

NOTATKA: uzupełnij notatkę wyrażeniami z ramki:  

Uzupełnij notatkę wyrazami podanymi w ramce. Pamiętaj, że jedno z tych słów możesz 

wpisać dwa razy. 

 

 

 

 

 

 

Na naszej planecie żyją __________________________,  __________________________ 

i __________________________. Ludzie są najbardziej __________________________ 

stworzeniami ze wszystkich ____________________________ zamieszkujących Ziemię. 

W związku z tym czują się oni nieraz jak __________________________ świata, a wszystkie 

inne stworzenia traktują tak, jakby były ich _____________________________. Trzeba 

pamiętać, że zwierzęta też mają ___________________________________ i prawo do 

__________________________. Swoją inteligencję ludzie powinni wykorzystywać nie tylko 

dla własnej korzyści, ale także w trosce o przetrwanie ginących _______________________, 

które są __________________________  wobec działań człowieka. 

 

 

uczucia, życia, inteligentnymi, ludzie, zwierzęta, rośliny, gatunków, 

królowie, poddanymi, bezbronne 


