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Klasa IV - 07.04.20r. 

 

Temat: Szukamy  obrazów  poetyckich  w  wierszu  J. Lechonia  

"Wielkanoc" 

 

 Kochani, to  jest  nasze  ostatnie  spotkanie  przed  świętami. Od  

czwartku - 09.04. - do  wtorku - 14.09. macie  przerwę  świąteczną. Do  nauki  

wracamy  w  środę - 15.04. 

 W  związku  z  tym  chciałabym  Wam  i  Waszym  rodzinom  złożyć  

najserdeczniejsze  życzenia  z okazji  Wielkanocy!!! Dużo  zdrowia, 

cierpliwości  i  radości, a  przede  wszystkim  tego, żebyśmy  wkrótce  mogli  

wyjść  swobodnie  z  domów, by  spotkać  się  z  bliskimi  i  przyjaciółmi :) 

Wesołych  Świąt :))) 

 
 

1. Odpowiedzi  do  testu - czytanie  ze  zrozumieniem. 

1.B, 2.D, 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.C, 8.C, 9.A 

 

2. Przeczytaj. 

Dziś  popracujemy  z  wierszem  J. Lechonia  "Wielkanoc" - przypomnimy  

sobie  informację  na  temat  budowy  wiersza  i  obrazów  poetyckich. 
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Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 

Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 

A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 

Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 

Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 

 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 

Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 

Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 

Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 

 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 

Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 

 

*kosy - warkocze. 

 

3. Przeczytaj. 

Jesteś  już  po  lekturze  powyższego  wiersza. Zwróć  uwagę, że  jest  

zbudowany  z  strof, a  każda  ma  po  4  wersy. 

Tekst  wskazuje  gdzie  rozgrywa  się  jego  akcja  i  kto  jest  bohaterem.  

 

4. Zanotuj. 

 W  wiersza  J. Lechonia  "Wielkanoc"  ukazana  jest  wiosna, śpiewają  

ptaki, kwitną  rośliny. Drogą  idzie  Pan  Jezus, z  chorągiewką  symbolizującą  

jego  zwycięstwo  nad  śmiercią. Spotyka  kobietę, która  na  jego  widok  pada  

na  kolana. Jezus  pochyla  się  nad  nią  i  pociesza  ją. Prosi, by  przekazała  

innym  radosną  wieść  o jego  zmartwychwstaniu. 

 Nastrój  wiersza  jest  pogodny  i  optymistyczny. 

 

 

5. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie, nie  przesyłaj 
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a) wypisz  z  tekstu  4  pary  rymujących  się  wyrazów ( czyli  8 ). 

Przypominam, że  rymu  szukamy  na  końcu  wersów, są  to  ostanie  wyrazy. 

Przykład  ze  strofy  pierwszej: łąki - skowronki. 

 

b) ułóż  życzenia  wielkanocne  dla  swoich  bliskich - postaraj  się, żeby  

były  ciekawe.  

 

c) narysuj  ilustrację  do  wybranego  fragmentu  wiersza. Przypominam, że  

właśnie  to, co  narysujesz  jest  tak  zwanym  obrazem  poetyckim - czyli tym, 

co  po  przeczytaniu  tekstu  możesz  sobie  w  odniesieniu  do  jego  treści  

wyobrazić. 


