
15.04.2020r.
Temat:  O kim powiemy, że jest artystą?

Przepiszcie ze zrozumieniem:
artysta – osoba, która tworzy dzieła sztuki: materialne, np. obrazy, i niematerialne, np. muzyka;
dziedziny artystyczne – literatura, muzyka, malarstwo, rzezba, architektura, teatr, film, fotografia,
grafika,  złotnictwo,  sztuka  użytkowa (  biżuteria,  ceramika,  meblarstwo,  tkactwo ),  wzornictwo
przemysłowe ( in. design );
Artysta – twórca, tym różni się od rzemieślnika – odtwórcy, że swoje dzieła tworzy w oparciu o
własny pomysł, koncepcję. Mają one niepowtarzalny charakter.
Artysta tworzy oryginał, rzemieślnik jego kopie. Oryginał jest jeden, kopii może być wiele.

Przeczytajcie teraz  opowiadanie  Sławomira  Mrożka  pt.  ''  Artysta  ''  -  podręcznik  s.  109-110.
Następnie poszukajcie i wpiszcie do zeszytu znaczenie słów i związków frazeologicznych:
ambicja -
ambicja (komuś) na (coś) nie pozwala -
być bez ambicji -
chorobliwa ambicja -
(kogoś) niszczy, zjada, pożera ambicja -
rozbudzać (czyjeś) ambicje -
urażona ambicja -
Po zapisaniu objaśnień odpowiedzcie na pytania:
Dlaczego Kogut nie został przyjęty do pracy w cyrku?
Który z objaśnionych związków frazeologicznych najlepiej oddaje postawę Koguta i dlaczego?
Która cecha najbardziej charakteryzuje Koguta: uczciwość, skromność, próżność czy przebiegłość?
Dlaczego '' Artystę '' możemy zaliczyć do bajek? (uwaga! nie:baśni, to nie to samo)

16.04.2020r.
Temat: Czy Kogut był artystą?

Zacznijcie pracę od ponownego  przeczytania '' Artysty ''. Teraz w 6-7 zdaniach  odpowiedzcie  na
każde z dwóch pytań:
Jak sądzisz, czy Kogut był artystą, i dlaczego tak uważasz?
Czy warto być sobą i dlaczego tak myślisz?

W utworze Sławomira Mrożka został użyty związek frazeologiczny: (coś) (komuś) strzeliło do głowy.
Podaj znaczenie tego związku, a następnie zbuduj zdanie, w którym wykorzystasz to sformułowanie
w sposób świadczący o jego rozumieniu.

UWAGA! '' ARTYSTA '' JEST LEKTURĄ OBOWIĄZKOWĄ.
Pełne notatki i wykonane zadania z dwóch lekcji ( 15.04. i 16.04. ) przesyłacie do sprawdzenia na
ocenę do soboty do godz. 15.00.

Pozdrawiam po przerwie świątecznej
B. Rybka




