
ZAJĘCIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO  DLA KLASY  VIA 
 

 

LEKCJA – 1  (wtorek– 26 maja) 

 

TEMAT:  Analiza zdania pojedynczego. 
 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o związkach wyrazowych  (fioletowy podręcznik str. 

151). 

2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=eniLVlxUZLU. 

3. Wykonaj w zeszycie polecenie 7 str. 153 i polecenie 8 (pierwsze trzy wykresy) ze str. 

154. (fioletowy podręcznik) 

 

 

LEKCJA – 2,3 (środa  – 27 maja) 

 

TEMAT:  Rady dla opisujących obraz. 

 
 

1. Przeczytaj i zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą wskazówek dla opisujących obraz 

(pomarańczowy podręcznik str. 211). 

2. Przyjrzyj się uważnie obrazowi Vincenta van Gogha. 

3. Przeczytaj  i przepisz do zeszytu przykładowy opis obrazu oraz wykonaj zawarte pod 

nim ćwiczenie. 

 

 

Na plaży (………………….) 

https://www.youtube.com/watch?v=eniLVlxUZLU


 Obraz „Barki na plaży w Saintes-Maries-de-la Mer” to dzieło holenderskiego malarza 

Vincenta van Gogha. Został on namalowany  w 1888 roku podczas pobytu artysty nad 

Morzem Śródziemnym.  (…………………………………..) 

 Obraz przedstawia nadmorski pejzaż.  (……………………………………) 

 Na pierwszym planie widzimy cztery rybackie barki zacumowane na plaży. Każda z 

nich jest inna. Pierwsza wyraźnie różni się kolorystycznie od pozostałych. Jest czerwono – 

niebieska, ozdobiona białym ornamentem. Z ostrą czerwienią kontrastuje długi, żółty maszt. 

W środku leżą niebiesko – żółte wiosła. Druga barka, mniejsza, jest pomalowana na zielono. 

Dwie następne wtapiają się kolorystycznie w cały krajobraz – są w odcieniach błękitu i 

granatu. Na jednej z nich widnieje, prawie nieczytelny dla oglądającego dzieło, napis Amitie, 

złożony z czarnych liter na białym tle.  (………………………………………) 

 Na drugim planie, z prawej strony obrazu, zostały umieszczone cztery płynące po 

spokojnym morzu czerwone żaglówki z wysoko postawionymi białymi żaglami. Można także 

dostrzec słabo zarysowane postacie żeglarzy. To najbardziej dynamiczny fragment tego 

krajobrazu. (………………………………..) 

 W tle – widok, który kojarzy nam się ze słonecznymi wakacjami: jasne, błękitne 

niebo, po którym przesuwają się białe pierzaste chmury. Wyraźnie zaznaczona jest linia 

horyzontu, miejsce, gdzie morze i żółty nadmorski piasek stykają się z niebem. Po lewej 

stronie obrazu, nad barkami unoszą się wtopione w tło białe mewy. (……………………….) 

 Cały pejzaż, z wyjątkiem czerwonej barki, jest utrzymany w zimnych barwach. 

Promieniuje z niego duży spokój, kojarzy się z beztroską, odpoczynkiem i miło spędzonym 

czasem. (…………………………………..) 

 Obraz bardzo mi się podoba. Chętnie przeniosłabym się w to pełne harmonii miejsce, 

aby wyciszyć się i zrelaksować.  (………………………………..) 

 

4. Wpisz kolorem w nawiasy poszczególne punkty planu. 

Plan opisu: 

A. Tytuł. 

B. Informacja o dziele. 

C. Tematyka obrazu. 

D. Pierwszy plan. 

E. Drugi plan. 

F. Tło. 

G. Nastrój obrazu. 

H. Moja ocena. 

 

 

LEKCJA – 4   (czwartek – 28 maja) 

 

TEMAT:  Opisujemy obraz. 

 

1. Przypomnij sobie rady dla opisujących obraz  (podręcznik pomarańczowy str.211). 

2. Opisz obraz Vincenta van Gogha „Pokój artysty”. 



 

3. Napisz pracę na komputerze i prześlij na adres mailowy: kasiamik@onet.pl do soboty 

30 maja. 

 

 

LEKCJA – 5   (piątek – 29 maja) 

 

TEMAT:  Analiza i wykres zdania pojedynczego. 

 

1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 67 - 69 (różowa ćwiczeniówka). 

W przyszłym tygodniu kartkówka. 

 

mailto:kasiamik@onet.pl

