Klasa VI- 25 marca 2020r.
Temat lekcji: Ania znów w tarapatach!
1. Przypomnij informacje z podręcznika o zasadach redagowania opowiadania twórczego.( str.171)
2. Ułóż plan wydarzeń zmyślonej przygody, w której Ania z powodu swego roztargnienia
i skłonności do bujania w obłokach znajdzie się w tarapatach, a następnie napisz opowiadanie. Jeśli
nie będziesz miał własnego pomysłu, skorzystaj z poniższego planu wydarzeń. Oczywiście
wolałabym, żeby to były Wasze pomysły.






Ochota na gorące kakao.
Gotowanie mleka przez Anię.
Rozmyślania Ani o spacerze po kwitnącej łące.
Interwencja Maryli na widok kipiącego mleka.
Powrót Ani do rzeczywistości i przestroga Maryli o barku odpowiedzialności i zagrożeniach
związanych z nieustannym fantazjowaniem.

3. O czym musisz pamiętać?


Wymyśl tytuł.



Opisz miejsce i czas akcji.( np. Zielone Wzgórze, jesienne popołudnie, a Ania w wyobraźni
stąpa po kwitnącej łące)



Zastosuj dialog.



Wprowadź krótki opis wyglądu Ani.



Opisz uczucia Ani , Maryli bądź innych uczestników przygody wywołane daną sytuacją.



Pamiętaj, że bohaterowie Twojego opowiadania muszą mieć cechy bohaterów lektury, a więc
Ania będzie rozkojarzona, a Maryla-stanowcza i rozważna.



Zastosuj wykrzyknienie np. Ależ tu jest cudownie! Co za rozkosz dla oczu!



Pamiętaj o wyrazach określających kolejność zdarzeń np. najpierw, potem, następnie, wkrótce,
niedługo potem, niebawem, później, po chwili.



Pamiętaj o wyrazach wywołujących element zaskoczenia: wtem, raptem, nagle, niespodziewanie,
jak grom z jasnego nieba.



Przypominam, że jeśli obok siebie umieścimy co najmniej 4 krótkie zdania, tekst stanie się
bardziej dynamiczny np. Niespodziewanie wstała. Rozejrzała się chwilę. Chwyciła za
tabliczkę. Po czym z impetem rozbiła ją na głowie Gilberta.



Zastosuj na końcu opowiadania tzw. puentę np.
- Który to już raz?- mówiła sama do siebie.- Znów zawiodłam Marylę- szepnęła, przełykając
łzy goryczy.
Ania wiedziała, że źle postąpiła. Otarła łzy i obiecała, że wyciągnie wnioski z tej lekcji, bo
przecież w życiu uczymy się na błędach.- puenta.

Drogi Szóstoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie tematy lekcji i podane informacje Można
wydrukować je i wkleić do zeszytu. Przypominam o obowiązku prowadzenia zeszytu
przedmiotowego. Opowiadanie proszę napisać na komputerze i przesłać plik Word do
30 marca 2020 renata.napieraj77@onet.pl Jeśli ktoś będzie miał z tym problem, ostatecznie można
przesłać zdjęcie pracy napisanej w zeszycie, choć nie ukrywam, że opowiadanie zapisane w pliku
Word daje mi większe możliwości, jeśli chodzi o nanoszenie poprawek.

