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Klasa  V - 27.03.20r. 

 

Temat nr 1: Utwory  I. Krasickiego  jako  przykłady  bajek  literackich. 

 

Temat nr 2: Współrzędne  i  podrzędne  połączenia  wyrazów  w  zdaniu. 

 

Temat 1. Przeczytaj: 

 Moi  drodzy  chciałabym  abyśmy  przy  pierwszym  temacie  

"porozmawiali"  na  temat  bajek  I. Krasickiego. Wybór  bajek  tego  autora  jest  

na  Waszej  liście  lektur  obowiązkowych. A  to  znaczy, że  na  egzaminie  

możesz  zostać  poproszony  o  wskazanie  cech  gatunkowych  bajki - to  było  

na  poprzedniej  lekcji  lub  odwołać  się  do  treści  wybranej  przez  siebie  

bajki. 

 Dziś  proponuję  Wam  pracę  z  kilkoma  bajkami  Krasickiego, których  

treść  będzie  stosunkowo  prosta  i  łatwa  do  zapamiętania :) 

 

 Pamiętajcie, że  jeśli  będziecie  mieć  problemy  techniczne  z  

otwieraniem  przesłanych  przeze  mnie  plików - nie  denerwujcie  się, ja  to  

doskonale  rozumiem  i  jeśli  prześlecie  mi  coś  o  co  poproszę  w  innym  

terminie - nic  się  nie  stanie! Ważne, żebyście  sobie  na  bieżąco  pilnowali  

notatek :) 

 

1. Przeczytaj  

Pamiętaj, że  rolą  bajki  było  pouczenie  jak  należy  postępować. Często  pod  

postaciami  zwierząt, roślin  ukryte  są  cechy  ludzi. Autor  zestawiał  ze  sobą  

postacie  na  zasadzie  kontrastu - w  ten  sposób  czytelnik  widział  co  jest  

dobre, a  co  złe. Zresztą  sam/ a  zobacz. 

 

I. Krasicki  "Dąb  i  dynia" 

 

Kiedy czas przyzwoity[1] do dojźrzenia nastał, 
Pytała dynia dęba[2], jak też długo wzrastał? 
«Sto lat». «Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz» — 
Rzekła dynia. Dąb na to: «Próżno ze mnie szydzisz; 
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz: 
Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz». 

Przypisy 
[1] 

przyzwoity — tu: stosowny, właściwy. 
[2] 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-dynia.html#footnote-idm2306288
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-dynia.html#footnote-idm62194336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-dynia.html#anchor-idm2306288
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-dynia.html#anchor-idm62194336
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dęba (daw. forma D. lp rodz. m.) — dziś: dębu. 
 

"Ptaszki  w  klatce" 

 
«Czegoż płaczesz? — staremu mówił czyżyk młody — 
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody». 
«Tyś w niej zrodzon — rzekł stary — przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płaczę». 

 

"Syn  i  ojciec" 

Każdy wiek ma goryczy[1], ma swoje przywary[2]: 
Syn się męczył nad książką, stękał ojciec stary. 
Ten nie miał odpoczynku, a tamten swobody: 
Płakał ojciec, że stary; płakał syn, że młody. 

Przypisy 
[1] 

goryczy (B. lm) — dziś: gorycze. 
[2] 

przywara — wada. 

 

2. Zanotuj 

 

Bohaterami  bajki  "Dąb  i  dynia"  są  rośliny. Są  one  uosobione - mają  

cechy  ludzkie. Dynia  się  przechwala, że  urosła  szybciej  niż  dąb. Jest  

zarozumiała. Natomiast  dąb  jest  spokojny  i  rozsądny. Poucza  dynię, że  jej  

piękno  i  wielkość  są  pozorne, bo  on  nadal  będzie  rósł, a  dynia  w  każdym  

momencie  może  zostać  ścięta. Morał: należy być  skromnym, nie  przechwalać  

się  bez  potrzeby  i  nie  szydzić  z  innych. 

 

W  bajce  "Ptaszki  w  klatce"  bohaterami  są  zwierzęta. Młodemu  

czyżykowi, nie  przeszkadza  mieszkanie  w klatce, urodził  się  w  niej, jest  ono  

dla  niego  wygodne, nie  rozumie  zachowania  starego  czyżyka. Stary, 

doświadczony  ptak, urodził  się  na  wolności, klatka  jest  dla  niego  niewolą. 

Jest  jednak  wyrozumiały  dla  młodego  ptaka.  Jest  to nawiązanie  do  sytuacji  

rozbiorów: ktoś, kto  urodził  się  w  wolnej  ojczyźnie, nie  potrafi  się  

pogodzić  z  jej  utratą. 

 

Bohaterami  bajki  "Syn  i  ojciec"  są  ludzie. Zestawiona  jest  młodość  ze  

starością. Okazuje  się, że  każdy wiek  ma  swoje  wady  i  zalety. W  młodości  

narzekamy, że  musimy  się  uczyć  i  nie  mamy  swobody, w  starości  zaś  na  

to, że  jesteśmy  zmęczeni.  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html#footnote-idp73942512
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html#footnote-idp55701168
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html#anchor-idp73942512
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html#anchor-idp55701168
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Temat nr 2. Współrzędne  i  podrzędne  połączenia  wyrazów  w  zdaniu. 

 

Teraz  mamy  do  czynienia  z  tematem  z  gramatyki, jest  on  podstawą  do  

późniejszej  pracy  z  budową  zdania  pojedynczego  i  w  przyszłości  znacznie  

nam  ją  ułatwi. 

 

1. Przeczytaj: 

Wyrazy  w  zdaniu łączą  się  ze  sobą  pod  względem  znaczenia  oraz  formy  

gramatycznej ( np. występują  w  tej  samej  liczbie, rodzaju... ). Właściwie  

każde  zdanie, które  składa  się  z  kilku  wyrazów, możemy  podzielić  na  

grupy ( zazwyczaj  dwuwyrazowe ), które  się  ze  sobą  wiążą. Między  

wyrazami  w  grupach  możemy  postawić  pytanie. 

 

Np. Mała  Ania  wyjeżdża  jutro  w  góry 

Ania ( co  robi? ) - wyjeżdża 

Ania ( jaka? ) - mała 

wyjeżdża ( kiedy? ) - jutro  

wyjeżdża ( gdzie? ) - w  góry. 

 

Podkreślone  w  grupach  wyrazy - to  wyrazy  nadrzędne, określane. Te, które  

odpowiadają  na  pytania - wyjeżdża, mała, w  góry, jutro - to  wyrazy  

określające - podrzędne. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie ( możesz, jeśli masz  taką  możliwość - wydrukować  i  

wkleić  do zeszytu ) 

 

Takie  grupy  wyrazów, gdzie  jeden  wyraz  określa  drugi ( jest  wyraz  

nadrzędny  i  podrzędny ) - nazywamy  związkiem  podrzędnym  lub    

związkiem.  

Np. Średniowieczne  utwory  ukazują  wzór  rycerza. 

Utwory ( jakie?) - średniowieczne 

Utwory ( co robią?) - ukazują 

Ukazują ( co?) - wzór 

Wzór ( czego? ) - rycerza 

Gdy  wyrazy  nie  określają  się  wzajemnie, są  sobie  równoważne  i  nie  

tworzą  związku - nazywamy  je  szeregiem. Wyrazy  w  szeregu  są  oddzielone  

przecinkiem  lub  połączone  spójnikami: i, lub, oraz, lecz, albo, ale, ani 
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Np. Ludzie  słuchają  opowieści o  królach, rycerzach  i  smokach. 

 


