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1. Obserwuj przez 2–3 dni zachody słońca. W wyznaczonych miejscach zapisz kilka
spostrzeżeń z poczynionych obserwacji.

2. W jaki sposób można utrwalić zachód słońca? Podpisz obrazki, na których
przedstawiono różne możliwości jego utrwalenia.
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Pan Tadeusz
(Zachód słońca)

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze,
Na spoczynek powraca. Już krąg promienisty
Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;
I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,
Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu;
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary
Błysnęło jako świeca przez okienic szpary
I zgasło. […]
fragment księgi I

3. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów. Skorzystaj ze słownika języka polskiego.
Wyraz

Znaczenie wyrazu

kres
oblicze
spoczynek
krąg
bór
pomroka
czernić
gmach
konar
okiennica
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4. Co jest tematem podanego fragmentu Pana Tadeusza? Jaki nastrój wywołuje ten tekst?
Tematyka tekstu:

Nastrój:

5. Wypisz z tekstu czasowniki ilustrujące poszczególne etapy zachodu słońca, epitety
wraz z określanymi wyrazami oraz porównania.
Epitety z określanymi
wyrazami

Czasowniki

Porównania

6. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. W razie potrzeby zmień ich formę.
epitet ● niezwykły ● czasownik ● bardzo ● porównanie ● obrazowy ● etap ● barwny
Opis zachodu słońca przedstawiony przez poetę we fragmencie Pana Tadeusza jest
dokładny,
Mickiewicz użył w nim środków poetyckich:
Za pomocą zastosowanych
zachodu słońca.
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7. Narysuj cztery ilustracje przedstawiające kolejne etapy zachodu słońca opisanego
w podanym fragmencie Pana Tadeusza.
„Spuszcza się na wierzch boru”

„Słońce nad nim [borem] jak pożar na dachu”

„Wtem zapadło do głębi”

„Błysnęło […] przez okiennic szpary”
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8. Wczoraj widziałaś / widziałeś piękny zachód słońca.
Opisz jego wygląd według podanego planu.
Możesz skorzystać z zamieszczonego zdjęcia.
I. Wstęp
Gdzie i kiedy widziałaś / widziałeś zachód słońca?

II. Rozwinięcie
Jak wyglądało słońce? (Wielkość, kształt, kolor / kolory).

Jak wyglądało niebo? (Kolor / kolory nieba, chmur).

Jak wyglądało otoczenie? (Przyroda, zabudowania itp.).

III. Zakończenie
Jakie wrażenie wywarł na tobie zachód słońca? Co czułaś / czułeś, przeżywałaś / przeżywałeś?
(Użyj przymiotników oceniających oraz nazywających uczucia).
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