
Dzień dobry, 

Podczas dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać i ćwiczyć formę wypowiedzi pisemnej, jaką jest opis 
przeżyć wewnętrznych.  

Zapoznajcie się, proszę, z informacjami zamieszczonymi poniżej. Następnie zapiszcie temat lekcji     
do zeszytu i wykonajcie notatkę – przepiszcie listę przykładowych zwrotów i wyrażeń obrazujących 
uczucia. Wykonajcie też zadanie domowe, którego treść znajdziecie pod lekcją. 

Temat: W świecie emocji, czyli jak opisać przeżycia? 

1. Różne wydarzenia i sytuacje wywołują w nas szereg uczuć i stanów emocjonalnych,             
np. strach, lęk, euforię, rozgoryczenie, radość, szczęście, złość, gniew, panikę, rozpacz, 
zdenerwowanie, niepewność, zadowolenie, smutek itd. 
 

2. Oprócz nazwania uczucia, możemy je opisać za pomocą różnych zwrotów i wyrażeń,         
które często są związane z zewnętrznymi czy fizjologicznymi przejawami emocji, np. wstyd 
może u kogoś przejawiać się zaczerwienieniem twarzy (ktoś się rumieni), strach wiąże się                  
z szybszym biciem serca (serce komuś wali jak młotem lub jak młot). 
Poniżej znajdziecie listę przykładowych zwrotów i wyrażeń, które obrazują uczucia: 
 

 na twarzy malował się niepokój/ zagościł uśmiech/ pojawił się smutek, 
 na twarzy pojawił się rumieniec/ ktoś się zaczerwienił się, 
 spuścić głowę, 
 jąkać się ze strachu, 
 mieć łzy w oczach/ łzy napłynęły komuś do oczu, 
 zmarszczyć brwi, 
 zgrzytać zębami, 
 ktoś pobladł, 
 spuścić/ zwiesić nos na kwintę, 
 nie wierzyć własnym oczom, 
 ręce drżały, trzęsły się, 
 dłonie się pociły, 
 nogi się pod kimś ugięły, 
 ktoś ma nogi jak z waty, 
 załamać/ załamywać ręce, 
 zaciskać pięści, 
 podskakiwać z radości, 
 czuć lekkość na sercu, 
 serce drży, 
 serce podchodzi do gardła, 
 kamień spadł komuś z serca, 
 serce się komuś ściska, 
 mieć serce w gardle, 
 mieć duszę na ramieniu, 



 żołądek się ściska, 
 ciarki komuś przeszły po plecach. 

 
 

3. Opis przeżyć wewnętrznych może być częścią innej formy wypowiedzi, np. opowiadania, 
listu. 
 
ZADANIE DOMOWE: 
 
Wciel się w postać Orfeusza i w liście do przyjaciela opisz, co przytrafiło się Tobie i Eurydyce. 
W liście uwzględnij opis przeżyć wewnętrznych. 
 
Pamiętaj o niezbędnych elementach listu – nagłówku, miejscowości i dacie, podpisie. 
 
W swojej pracy nie nadużywaj czasownika „czuć”. Możesz go zastąpić synonimami, np.: 
Czułem – poczułem, odczuwałem, pojawił się we mnie, narastał we mnie, wzmagał się we 
mnie, ogarniał mnie, przenikał mnie, budził się we mnie itp. 
 
Jeśli nie pamiętasz historii Orfeusza i Eurydyki, skorzystaj z planu wydarzeń, który pisaliśmy 
na lekcji, gdy omawialiśmy mit lub przeczytaj go jeszcze raz. Treść umieściłam na kolejnej 
stronie. 
Gotową pracę prześlij na adres: agnieszkawikarzemioslo@gmail.com do dnia 26.10.2020r. 
Może być to praca napisana komputerowo lub zdjęcie listu napisanego odręcznie. 
Prace niesamodzielne lub spisane z Internetu nie zostaną ocenione pozytywnie. 
W temacie maila proszę wpisać temat lekcji. 
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