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Spośród pięciu tematów wybierz przynajmniej 3 i je
wykonaj. Prace przygotuj na oddzielnych kartkach,
podpisz je.
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1. Wciel się w Jacka Soplicę z dowolnego okresu życia
i opisz jego przeżycia w 1 osobie l. pojedynczej
( 2 strony).
2. Narysuj komiks obrazujący życie Jacka Soplicy vel
ks. Robaka ( 12 obrazków- po 4 na każdy etap
życia).
3. Przygotuj ulotkę reklamową pobytu w Soplicowie.
Wykorzystaj w niej informacje zaczerpnięte z
utworu ( obyczaje, potrawy, wygląd zamku i
okolicy). Format pracy – zgodny z formatem ulotki
( składana „książeczka).
4. Wykonaj ilustrację jednego z opisów przyrody:
zachodu słońca, radosnego wschodu słońca,
krwawego wschodu słońca, burzy lub komety.
Twoja praca musi być zgodna z opisem w utworze.
5. Przeprowadź wywiad z Adamem Mickiewiczem na
temat tego, dlaczego wyjechał do Francji i napisał
swoje dzieło. Wykorzystaj informacje z biografii
poety. Pamiętaj o formie zapisu wywiadu
( przynajmniej 20 pytań i odpowiedzi, minimum 2
strony).

1. Wciel się w Jacka Soplicę z dowolnego okresu życia
i opisz jego przeżycia w 1 osobie l. pojedynczej
( 2 strony).
2. Narysuj komiks obrazujący życie Jacka Soplicy vel
ks. Robaka ( 12 obrazków- po 4 na każdy etap
życia).
3. Przygotuj ulotkę reklamową pobytu w Soplicowie.
Wykorzystaj w niej informacje zaczerpnięte z
utworu ( obyczaje, potrawy, wygląd zamku i
okolicy). Format pracy – zgodny z formatem ulotki
( składana „książeczka).
4. Wykonaj ilustrację jednego z opisów przyrody:
zachodu słońca, radosnego wschodu słońca,
krwawego wschodu słońca, burzy lub komety.
Twoja praca musi być zgodna z opisem w utworze.
5. Przeprowadź wywiad z Adamem Mickiewiczem na
temat tego, dlaczego wyjechał do Francji i napisał
swoje dzieło. Wykorzystaj informacje z biografii
poety. Pamiętaj o formie zapisu wywiadu
( przynajmniej 20 pytań i odpowiedzi, minimum 2
strony).

1. Wciel się w Jacka Soplicę z dowolnego okresu życia
i opisz jego przeżycia w 1 osobie l. pojedynczej
( 2 strony).
2. Narysuj komiks obrazujący życie Jacka Soplicy vel
ks. Robaka ( 12 obrazków- po 4 na każdy etap
życia).
3. Przygotuj ulotkę reklamową pobytu w Soplicowie.
Wykorzystaj w niej informacje zaczerpnięte z
utworu ( obyczaje, potrawy, wygląd zamku i
okolicy). Format pracy – zgodny z formatem ulotki
( składana „książeczka).
4. Wykonaj ilustrację jednego z opisów przyrody:
zachodu słońca, radosnego wschodu słońca,
krwawego wschodu słońca, burzy lub komety.
Twoja praca musi być zgodna z opisem w utworze.
5. Przeprowadź wywiad z Adamem Mickiewiczem na
temat tego, dlaczego wyjechał do Francji i napisał
swoje dzieło. Wykorzystaj informacje z biografii
poety. Pamiętaj o formie zapisu wywiadu
( przynajmniej 20 pytań i odpowiedzi, minimum 2
strony).

