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Temat: W trosce o wspólne dobro. 

Witaj, 
dzisiaj zajmiemy się analizą i interpretacją plakatu. Wbrew pozorom zwykły plakat, a w języku 
polskim, czy też ogólnie w kulturze języka polskiego jest traktowany niemalże jak dzieło sztuki. W 
obrazach zawsze opisujemy, co widzimy na pierwszym planie, na drugim planie. Wyłaniamy 
postaci, opisujemy tło, kolorystykę, klimat oraz swoje wrażenia. Podobnie jest z plakatem. To 
dzieło, które chce nam „chce nam coś powiedzieć, coś przekazać”. Zwykle jest to coś ważnego. 
Plakaty mogą być np. zapowiedzią spektaklu w teatrze, ale mogą też przed czymś ostrzegać. Takim 
plakatem ostrzegawczym zajmiemy się na dzisiejszej lekcji. 

Polecenia: 
1. Przyjrzyj się plakatowi na str. 186 w podręczniku. Jak widzisz kula ziemska jest podzielona 

na dwie części. Autor plakatu zrobił to celowo, gdyż chce nam coś przekazać. Jak myślisz 
co? Wykonaj zad. 1., str. 187. Odpowiedz w jednym zdaniu w zeszycie.

2. Zrób zad. 2a)  Rozpisz je na dwa punkty: pierwszy (I) – góra półkuli ziemskiej: czyste 
powietrze...
drugi (II) – dół półkuli ziemskiej – zanieczyszczone powietrze...
Analogicznie podziel i przyporządkuj podane w ćwiczeniu pozostałe wyrażenia. Jedne do 
punktu I, a inne do punktu II. Możesz też stworzyć tabelę, jak wolisz. 

3. Zinterpretuj plakat „To nasza Ziemie” . Dokończ zdania w zad. 2b), np. Plakat „To nasza 
Ziemia” informuje o zagrożeniach, jakie czyhają na nas w najbliższych latach. 
To tylko moja propozycja, ty podaj swoją i dokończ kolejne zdania w podobny sposób. 

4. Co sądzisz o pomyśle autora? Zgadzasz się z jego pomysłem na temat Ziemi? Napisz swoją 
odpowiedź w kilku zdaniach. 

Zadanie odsyła mi uczeń z numerem 7. 
Powodzenia!

M. Swobodzian

DO KACPRA I MICHAŁA. Proszę przyjrzyj się plakatowi, str. 186 w podręczniku i napisz w 
zeszycie, co widzisz na plakacie.

Zdanie zacznij od słów. Na plakacie pt. „To nasza Ziemia” widzę: …

Zadanie odsyłacie na maila: magdalenaswobodzian@psplubniany.pl


