
JĘZYK POLSKI   KLASA 4                                             (27.04.2020)
Temat: Dlaczego chciwość nie popłaca? - „Bajka o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina.

I. .Proszę o dalszą pracę z tekstem Aleksandra Puszkina „Bajka o rybaku i rybce” – 
podręcznik „Nowe Słowa na start” klasa 4 strony 221 – 227.

II. Przepisz  i uzupełnij notatkę. 

Jak się zachowywali i do czego dążyli bohaterowie?
Rybak:
– uszczęśliwiał żonę;
– spełniał jej życzenia;
– nie kłócił się;
– ostrzegał, że naraża się na pośmiewisko.
– bezmyślnie wykonywał jej polecenia;
– godził się na złe traktowanie.
Żona rybaka:
– była przekonana, że rybka powinna sobie wykupić wolność;
– nie chciała żyć w biedzie;
– szybko się nudziła kolejnymi darami od losu;
– spodobało jej się życie w luksusie;
– wydawało się jej, że ma prawo do bogactwa i zaszczytów;
– narastała w niej chciwość i żądza władzy.
Żona rybaka okazała się chciwa, więc nic nie mogło jej zadowolić.

    1. Wpisz, czy zdanie jest prawdziwe (P) czy fałszywe (F).

Staruszkowie mieszkali w lepiance dokładnie trzydzieści trzy lata i jeden dzień

Wydarzenia rozgrywają się w nieokreślonym miejscu na wybrzeżu.

Dom staruszków ulega kilkakrotnie magicznym przemianom.

Rybka wykorzystuje swą zdolność zmiany w piękną kobietę.

Głównymi bohaterami utworu są rybak, jego matka i złota rybka.

Wieloletnia praca nie przynosi małżonkom wielkiego bogactwa.

Wraz z rozwojem wydarzeń morze zmienia swoją barwę i staje się niespokojne.

2. Odpowiedz na poniższe pytania.

      a)   Jak postąpił bohater, kiedy złowił złotą rybkę?

…............................................................................................................................................................

       b)  Jak mąż zachowywał się wobec żony?

…............................................................................................................................................................

c) W jaki sposób staruszek rozmawiał z rybką?

…............................................................................................................................................................

d) O jakich cechach rybaka świadczy jego zachowanie?

…............................................................................................................................................................

      e)   Jakich słów używa narrator, określając bohaterkę?



…............................................................................................................................................................

      f) Jaką kobietą była żona rybaka? Dokończ poniższe zdania.

Żona rybaka odznaczała się …...............................................................................................................

Świadczy o tym ….................................................................................................................................

      g) Czy żonę rybaka można zaliczyć do bohaterów pozytywnych czy negatywnych? Uzasadnij 

swoją odpowiedź.

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Co mogłaby powiedzie złota rybka, gdyby zechciała wyjaśnić rybakowi ostatnią decyzję? 

Zapisz jej słowa.

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Dokończ podane zdanie.  Z „Bajki o rybaku i rybce” A. Puszkina możemy dowiedzieć się, 

że

1. …................................................................................................................................................
............

               Praca domowa. 
  Odpowiedzi na pytania i uzupełnioną notatkę z poprzedniej lekcji proszę przesłać na pocztę.
 Kontakt: marzeda.m@wp.pl

mailto:marzeda.m@wp.pl

