Materiały z języka polskiego dla klasy IV

Temat: Życzenia wyłowione z wody – „Bajka o rybaku i rybce”. (temat dwugodzinny)
(Proszę wpisać temat z datą 15.04.)

I Moi Drodzy, proszę zapoznać się z piękną i mądrą baśnią Aleksandra Puszkina „Bajka o rybaku i
rybce”, która znajduje się na stronach 221 – 227.
II Następnie uzupełnijcie poniższy plan wydarzeń i wpiszcie go do zeszytu (można wydrukować i
wkleić):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spokojne życie rybaka i jego żony nad brzegiem morza.
…………………………………………………………………………………….
Niezadowolenie staruchy.
Prośba rybaka o nowe koryto.
Spełnienie życzenia.
……………………………………………………………………………………
Nowe żądania staruchy – chęć zostania rodową szlachcianką.
Złe potraktowanie męża.
Kolejna wizyta nad brzegiem morza i prośba rybaka.
Spełnienie życzenia i uczynienie ze szlachcianki królowej.
……………………………………………………………………………………..
Ostatnie żądanie – chęć zostania wszechwładną w morzu cesarzową.
………………………………………………………………………………………
Ukaranie staruchy.

III Narysujcie w zeszycie tabelkę i uzupełnijcie ją (podam przykładowy wpis ). W trzeciej rubryce, jak
widać, należy wpisać fragment tekstu, a więc to, co wpisujecie, bierzecie w cudzysłów.
Spotkania ze złotą rybką
I spotkanie

Życzenia wobec rybki
Brak

Reakcja morza
Brak

II spotkanie

Prośba o nowe koryto.

„(…) morze kołysze się z lekka.”

III spotkanie
IV spotkanie
V spotkanie
VI spotkanie

Morał (przesłanie) - to główna myśl zawarta w utworze, która wynika z przedstawionych zdarzeń lub
jest wypowiedziana wprost, zwykle w zakończeniu utworu.
Jaki morał kryje się w baśni Puszkina?
Chytrość nie popłaca. Co za dużo – to niezdrowo.
IV Proszę wpisać do zeszytu ćwiczenie 3 s. 227 z podręcznika. Jak to zrobić? Już objaśniam.
Rybak :
dobrotliwy – jest dobry dla swojej żony i dla złotej rybki;
cierpliwy – znosi kaprysy żony itd.
(Wpisujecie w podobny sposób pozostałe cechy rybaka , a potem cechy jego żony)
Proszę, abyście zrobili zdjęcia tego , co napiszecie – plan wydarzeń, tabelka, ćw. 3 i przysłali mi na
maila.
Napiszcie też, komu udało się już przeczytać „Pinokia” - musimy ustalić termin omawiania lektury.
Gdyby były jakieś pytania, piszcie na maila lub komunikujcie się ze mną za pomocą Messengera.
Pozdrawiam

