Klasa VI- 5 maja 2020r.

Temat: Motywy biblijne.
1.Zapoznaj się z ikonografią „ Motywy biblijne”-podręcznik str. 248-249.
Pamiętaj, że Biblia zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze. Do motywów biblijnych
sięgają pisarze, malarze, rzeźbiarze i muzycy. Również w naszym codziennym języku
pojawiają się sformułowania zaczerpnięte z Biblii
2. Zapoznaj się z frazeologizmami pochodzącymi z Biblii.
Zawiązek frazeologiczny
 Syn marnotrawny


Wdowi grosz



Zamienić się w słup soli















Salomonowy wyrok
Wieża Babel
Ciemności egipskie
Manna z nieba
Hiobowe wieści
Niewierny Tomasz
Sodoma i Gomora
Judaszowe srebrniki
Zaczynać coś od Adama i Ewy
Zakazany owoc
Ziemia obiecana
Umywać ręce
Rzeź niewiniątek

Znaczenie
Osoba, która zbłądziła, ale potrafiła się do
tego przyznać.
Dar cenny nie ze względu na realną wartość,
ale na ogrom wyrzeczenia, jakie poniósł
ofiarodawca. Pieniądze darowane ze
szczerego serca przez niezamożną osobę.
Znieruchomieć z zaskoczenia lub zdziwienia,
nie wiedzieć, co powiedzieć i zrobić.
Wyrok sprawiedliwy, mądry.
Niemożność porozumienia się, zamęt.
Ciemność całkowita, nieprzenikniona.
Niespodziewany dar.
Smutne, tragiczne wiadomości.
Niedowiarek.
Siedlisko rozpusty, grzechu, niemoralności.
Zapłata za zdradę.
Zaczynać coś od początku.
Coś niedozwolonego, ale kuszącego.
Miejsce upragnione, do którego się dąży.
Nie chcieć wziąć za coś odpowiedzialności.
Cierpienie niewinnych istot.

3. Skorzystaj z poniższego linku i wykonaj ćwiczenie interaktywne dotyczące znajomości
związków frazeologicznych pochodzących z mitologii.
https://wordwall.net/pl/resource/754341/zwi%C4%85zki-frazeologiczne-pochodz%C4%85cez-biblii-biblizmy





Najpierw zrób ćwiczenie- połącz w pary związki frazeologiczne ze znaczeniami.
Potem wykonaj test online.
Dla chętnych: gra „ Przebij balon”, krzyżówka, znajdź parę.
Od razu możesz sprawdzić poprawność wykonania zadania. W ten sposób utrwalisz
znaczenia poznanych związków frazeologicznych pochodzących z Biblii.

4. Zobacz, jak można zastosować w zdaniu związki frazeologiczne z Biblii.





Sędzia wydał salomonowy wyrok.
Nagle zgasło światło i pokój ogarnęły ciemności egipskie.
Kobieta, gdy przeczytała pismo informujące o zwolnieniu z pracy, zamieniła się
w słup soli.
Wczoraj dotarły do nas hiobowe wieści o śmierci kolejnych osób zarażonych
koronawirusem.

5. Wybierz 3 związki frazeologiczne pochodzące z Biblii i ułóż z nimi zdania.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań. 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.

