Klasa VI- 30 kwietnia 2020r.

Temat: W raju.
1. Raj- znaczenie wyrazu.
W słowniku języka polskiego odnajdujemy następujące znaczenia słowa” raj”:
1)
2)
3)
4)

«biblijny ogród, miejsce pobytu pierwszych ludzi na ziemi»
«miejsce pobytu dusz zbawionych po śmierci»
«piękne miejsce»
«miejsce szczególnie sprzyjające jakiemuś rodzajowi aktywności»

Do podanych zdań dopisz cyfry1-4, by określić, w którym znaczeniu zastosowano wyraz
„raj”.
Miejscowy staw jest rajem dla wędkarzy.- ……
Kwitnąca łąka to raj na ziemi.- ……
Mam nadzieję, że po śmierci moja dusza trafi do raju. - …….
Adam i Ewa mieszkali w raju.- ……

2. Raj- synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne.
Raj- eden, arkadia, kraina wiecznej szczęśliwości.

3. Raj – związki frazeologiczne.


Uzupełnij tabelę podanymi związkami frazeologicznymi:

raj utracony, czuć się gdzieś jak w raju, rajskie życie
Związek frazeologiczny



Znaczenie
 bardzo wygodne, przyjemne,
beztroskie warunki egzystencji
 szczęśliwe życie, do którego nie ma
już powrotu
 świetnie gdzieś się czuć

Wybierz dwa poznane dzisiaj związki frazeologiczne i ułóż z nimi zdania.

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

4. Przeczytaj tekst „ Książka nad książkami”- podręcznik str.242, a następnie zapisz
w zeszycie ćwiczenie 1. str.243.
5. Do kogo został porównany Bóg?
„ Garncarz z gliny lepi garnki i dzbany. Bóg jak wielki garncarz ulepił z mułu ziemi
pierwszego człowieka. Tchnął w jego usta oddech i dał mu imię Adam, czyli człowiek”.
Bóg został porównany do…………………………, ponieważ………………………
………………………………………………………………………………………..
6. Czy wiesz, że…
Garncarstwo uważa się za formę sztuki. Garncarz jest artystą. Formuje z gliny niepowtarzalne
naczynia, żeby służyły ludziom.
W wolnej chwili zachęcam do obejrzenia filmu „Pokaz pracy garncarza”.
https://www.youtube.com/watch?v=50oqwvisGH0
7. Zapamiętaj!
Zakazany owoc- rzecz niedozwolona i dlatego pociągająca, pożądana.
Przykłady zdań:


Zakazany owoc smakuje najlepiej.



Nastolatkowie ryzykują życiem, próbując zakazanego owocu w postaci narkotyków.

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 1 i 3. Termin 4 maja.
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.

