
Lekcja – j. polski kl. 5P (28.04.2020) – wtorek (2 godz. lekcyjne) 

 

Temat: Tekst literacki a tekst informacyjny. 

Podręcznik, str. 287 

 

1. Zapoznaj się z fragmentem powieści „Marionetki Baby – Jagi” Doroty Suwalskiej oraz 

fragmentem artykułu prasowego „ Uzależnieni od komputera”. 

 

2. Ćwiczenie 2 str. 290 

Na podstawie tekstu „ W komputerowym świecie” odpowiedz na pytania: 

● Jak Maciek spędza czas wolny? 

● Dlaczego wybrał taki sposób spędzania wolnego czasu? 

● Jaki jest skutek jego działań? 

wskazówka → Kiedy będziesz czytać tekst, zwróć uwagę na zdanie – „…przed telewizorem 

siedziała tylko mama, która w przerwach na reklamy wpuszczała sobie krople do oczu” oraz 

ostatnie zdanie – „Maciek zamieszkał w komputerze, a Ania już zupełnie nie miała z kim 

rozmawiać”. 

Nasuwa się myśl, która wskazuje na to, że pomiędzy dziećmi a ich mamą nie było nawyku 

codziennej, zwykłej rozmowy, dzielenia się ze sobą przeżyciami, troskami, problemami. 

Każdy z nich wolał żyć zamknięty w swoim świecie: mama oglądała telewizję, aż do bólu 

oczu, Ania spacerowała do parku, gdzie czytała książki, a Maciek najlepiej czuł się w świecie 

gier komputerowych, gdzie mógł walczyć z potworami i nie bać się, że w walce z nimi straci 

życie, bo, jak to bywa w grze, miał ich (żyć) wiele. 

 

3. Jak myślisz, co znaczą słowa Ani: „Te potwory może są na niby, ale ty jesteś tam 

naprawdę”. 

wskazówka →  Siostra Maćka wie, że świat z gry komputerowej jest fikcyjny, nie istnieje 

naprawdę , ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że jej brat traktuje ten świat bardzo 

poważnie. Tak właściwie, to tylko ten świat go interesuje i w nim przeżywa swoje życie. 

 

3. Przejdź teraz do ćwiczenia 3 na stronie 290. Zrób je pisemnie w zeszycie. Prześlij do dnia 

11 maja. 

 



4. Porównaj oba teksty. W tym celu wykonaj ćwiczenie 4 a  ze strony 290. Słownictwo 

podane w ćwiczeniu wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli. 

5. Przeczytaj uważnie  treść żółtej tabelki z wykrzyknikiem. 

Zapisz w zeszycie: Tekstami użytkowymi są np. instrukcja, ogłoszenie, list oficjalny. 

       Tekstem informacyjnym jest np. artykuł prasowy. 

        Tekstami literackimi są np. wiersz, opowiadanie, baśń, legenda. 

 

6. Uzupełnij wniosek i zapisz go w zeszycie. 

 

„W komputerowym świecie” to tekst ……………………………. . 

„Uzależnieni od komputera to tekst ………………………………. . 

 

Uwaga! Nie zapomnij o zadaniu – ćw. 3 str. 290 ( do 11 maja) Powodzenia! 

 

 


