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Klasa  VI - 30.03.20r. 

 

Temat: Dowiadujemy  się, czym  jest  anafora. 

 

1. Przeczytaj: 

Moi  drodzy  dzisiejsza  lekcja  będzie  wiązała  się  z  tak  zwanymi  środkami  

poetyckimi ( inaczej  nazywanymi  stylistycznymi ). Wy  znacie  już  takie  jak: 

epitet, uosobienie, porównanie, wyraz  dźwiękonaśladowczy, przenośnię... Dziś  

do  zasobu  Waszej  wiedzy  dołączy  anafora. Jest  to  środek  prosty  i  nie  

przysparzający  problemów  ze  wskazaniem  go  w  tekście.  

 

2. Zobacz  na  przykładach: 

Pamiętaj, że  jeśli  odczytujesz  notatkę  z  treści  wiadomości  na  librusie, a  

nie  z  załącznika - wszelkie  podkreślenia  i  wyróżnienia  kolorem  nie  

będą  dla  Ciebie  widoczne. 

 

Wisława  Szymborska  "Jarmark  cudów" - fragment 

 

Cud  pospolity: 

to, że  dzieje  się  wiele  cudów  pospolitych. 

 

Cud  zwykły: 

w  ciszy  nocnej  szczekanie 

niewidzialnych  psów. 

 

Cud  jeden  z  wielu: 

chmurka  zwiewna  i  mała, 

a  potrafi  zasłonić  duży  księżyc. 

 

Joanna  Kulmowa  "Nie  mów, że  się  nie  boisz" -fragment 

 

Nie  mów, że  się   nie  boisz, 

nie  mów, że  jesteś  odważny. 

Przecież  boi  się  każdy. 

 

Jak  już  zauważyłeś  anafora  polega  na  zamierzonym  powtarzaniu  wyrazów. 

To  powtarzanie  ma  na  celu  podkreślenie  np. emocji, zwrócenie  uwagę  na  
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coś, co  jest  ważne... Np. w  wierszu  W. Szymborskiej  powtarzanie  wyrazu  

"cud"  ma  uzmysłowić, że  cudem  są  rzeczy najprostsze, które  otaczają  nas  

na  co  dzień. 

 

3. Zapisz  do  zeszytu 

 

Anafora  polega  na  celowym  powtórzeniu  tego  samego  zwrotu  lub  słowa  

na  początku kolejnych  segmentów  wypowiedzi - mogą  to  być  wersy, zdania  

lub  np. kolejne  strofy. Służy  osiągnięciu  wzmocnienia  siły  wypowiedzi. 

 

Szybko  zbudź  się, szybko, wstawaj. 

Szybko, szybko, stygnie  kawa! 

Szybko, zęby  myj  i  ręce! 

 

We  wskazanym  fragmencie  anafora  służy  podkreśleniu  nie  tylko  tego, że  

coś  należy  wykonać  szybko, ale  przede  wszystkim  tego, że  cały  czas  

jesteśmy  zabiegani, wszędzie  i  ze  wszystkim  musimy  się  spieszyć. 

 

4. Poćwicz - jeśli  masz  możliwość, przejdź  do  strony, której  adres  podaję  

poniżej  i  rozwiąż  quiz  "Jak  dobrze  znasz  środki  stylistyczne?". 

 

Jeśli  adres  nie  otwiera  się  po  kliknięciu  na  niego, przekopiuj  go  do  

wyszukiwarki. 

 
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-srodki-stylistyczne-2/ 
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