Klasa VI- 29 kwietnia 2020r.

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?

1. Do podanych znaczeń dopasuj związki frazeologiczne:
ósmy cud świata, cudów nie ma, wyczyniać cuda, coś graniczy z cudem.
Zawiązek frazeologiczny

Znaczenie
Robić niezwykłe rzeczy.

Zastosowanie
w wypowiedzeniu.
Nasza pani potrafi wyczyniać
cuda z papieru.

Czegoś przykrego, co ma
nastąpić, czego nie da się
uniknąć.
O czymś
nieprawdopodobnym, co
zdarza się bardzo rzadko.
O kimś, o czymś
nadzwyczajnym, zwłaszcza
niezwykle pięknym.

Cudów nie ma, nie uczyłem
się, więc na pewno dostanę
słabą ocenę .
Dostanie piątki ze
sprawdzianu z matematyki
graniczy z cudem.
Zuzia to ósmy cud świata, bo
wszyscy zachwycają się jej
urodą.

2. Ułóż zadnia z poznanymi dzisiaj związkami frazeologicznymi.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Czy wiesz, że…
Siedem cudów świata (starożytnego) – najbardziej znane budowle w starożytności.

Siedem Cudów Starożytnego Świata (od lewej do prawej, od góry do dołu): Piramida
Cheopsa, Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie, Świątynia Artemidy w Efezie, Posąg
Zeusa w Olimpii, Mauzoleum w Halikarnasie, Kolos Rodyjski i Latarnia morska w Faros
4. Przeczytaj wiersz pt. „ Człowiek żeby patrzał”, a następnie odpowiedz na pytania.





Jakie cuda opisane w wierszu stworzył Bóg?
Dlaczego Bóg stworzył człowieka?
Jaki obraz Boga wyłania się z wiersza?( dobry, łagodny, karzący, władczy)
Wypisz z wiersza 2 epitety, dzięki którym możemy wyobrazić sobie kolory cudów
stworzonych przez Boga.

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. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania.
Przypominam o obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Proszę pracować
systematycznie.
Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadanie 2. Termin 30 kwietnia
renata.napieraj77@onet.pl



Przypominam o czytaniu lektury „Szatan z siódmej klasy”. Kto nie ma lektury
w formie książki, może skorzystać z wersji online:
https://astromaniak13.jimdofree.com/e-booki-do-pobrania/
Znajdziecie tam również streszczenie książki. Omawianie lektury zaczniemy 18 maja.

