
Lekcja 26 

Temat: Poznajemy mit o Orfeuszu i Eurydyce.  

Cel: praca z tekstem, ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.  

Materiały: podręcznik, zeszyt 

Przebieg lekcji:  

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2. Następnie otwórz podręcznik na stronie 260 – 263 i uważnie przeczytaj mit o Orfeuszu i 

Eurydyce.  

3. Odpowiedz na pytania:  

PAMIĘTAJ - odpowiadamy całym zdaniem.  

- Kim był Orfeusz?  

- Kim była żona Orfeusza?  

- Na jakim instrumencie grał główny bohater mitu?  

- Dlaczego Charon przewiózł Orfeusza na drugi brzeg Styksu bez zażądania opłaty?  

- Kto pilnował wejścia do Hadesu?  

- Dlaczego Hades zgodził się uwolnić Eurydykę?  

- Dlaczego Orfeusz utracił swą ukochaną?  

To praca na ocenę - prześlij odpowiedzi do swojego nauczyciela w ciągu trzech dni 

roboczych, licząc od tej lekcji. 

Powodzenia 

Lekcja 27 

Temat: Siła miłości...Mit o Orfeuszu i Eurydyce.  

Cel: omawiamy sytuacje opisane w micie, wyjaśniamy przesłanie mitu.  

Materiały: epodręcznik, zeszyt 

Przebieg lekcji: 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2. Otwórz epodręcznik i obejrzyj animację „Bajanie na ścianie”.   

https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y   

3. Po obejrzeniu odpowiedz pisemnie na pytania:  

 Co mógł czuć Orfeusz, gdy dowiedział się o śmierci żony?  

 Na co się zdecydował, próbując odzyskać żonę?  

 Czym groziło zejście do królestwa Hadesu? Dlaczego mimo wszystko podjął 

takie ryzyko?  

 Dlaczego bohater obejrzał się za siebie, gdy wyprowadzał Eurydykę z 

Tartaru?  

 Jakie przesłanie płynie z tej historii?  

Miłej pracy.  

Lekcja 28 

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym - zeszyt ćwiczeń.  

Cel: utrwalamy wiadomości dotyczące stosowania przecinków w zdaniach pojedynczych.  

Materiały: podręcznik, zeszyt 

Przebieg lekcji:  

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.  

2. Przypomnij sobie zasady zastosowania przecinka – „Przypomnienie”, podręcznik, strona 

232.  

3. Teraz otwórz zeszyt  ćwiczeń na stronach 107 – 108 i uważnie wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 

4 i 5.  

Miłej pracy.   

Lekcja 29 

Temat: Los pokierował inaczej. 

https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y


Cel: poznajemy fragment utworu Jana Parandowskiego, czytamy tekst ze zrozumieniem.  

Materiały: epodręcznik, zeszyt 

Przebieg lekcji:  

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.  

2. Teraz przejdź do uważnej lektury fragmentu utworu J. Parandowskiego „Tułaczka 

Odyseusza”. Otwórz epodręcznik:  

 https://epodreczniki.pl/a/los-pokierowal-inaczej/DrBcGA898 

3. Następnie wykonaj ćwiczenia z epodręcznika: 3, 4 i 5.  

Powodzenia.  

Lekcja 30 

Temat: Od przygody do przygody, lecz stale daleko od domu rodzinnego.  

Cel: znam historię Odyseusza, redaguję plan wydarzeń.  

Materiały: epodręcznik, zeszyt 

Przebieg lekcji:  

1. Najpierw zapisz w zeszycie temat lekcji.  

2. Następnie otwórz epodręcznik:  

https://epodreczniki.pl/a/los-pokierowal-inaczej/DrBcGA898  

Jeżeli zapomniałeś treść tekstu, to przeczytaj go jeszcze raz.  

3. Teraz uważnie rozwiąż ćwiczenia z epodręcznika: 6, 7 i 10. Ćwiczenie 7 (plan wydarzeń) 

zapisz w zeszycie.  

*Dla chętnych na ocenę ćwiczenie 8 z epodręcznika.  
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