
a. drapieżnych:

b. roślinożernych:

c. wodnych:

d. gospodarskich:

……………..………………., 

……………..………………., 

……………..………………., 

……………..………………., 

……………..……………….

……………..……………….

……………..……………….

……………..……………….

królik
i

Polskie 

1. Wymień po dwa przykłady zwierząt:

2. Wybierz trzy gatunki zwierząt ze swojej listy.  Z czym te zwierzęta kojarzą się w Twojej 
kulturze? 

 
3. Obejrzysz krótki film o życiu królików. Film przedstawia ich potrzeby i zwyczaje.           

Jak Ci się wydaje, co jest sensem życia królików? Zapisz swoje pomysły, a potem 
porównaj je z pomysłami autorów filmu.

Sens życia królika to:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….………………………………..

4. Film, który obejrzałeś, jest spotem kampanii społecznej Ministerstwa Zdrowia. Do 
jakich zachowań królików nawiązuje i co, według Ciebie, promuje?

 
5. Zapisz związek frazeologiczny, który został użyty jako hasło kampanii. Czy ma on 

pozytywny wydźwięk?

      …………………...………………………………………………………………...
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Bardziej zaawansowanym uczniom 
można zawęzić pole manewru, na przykład:  
„drapieżne zwierzę, które żyje w lesie”,
„roślinożerne zwierzę, które mieszka w norze”

Pierwsze oglądanie - bez dźwięku!  Skupiamy się na królikach

Rzeczowniki odczasownikowe

Po wysłuchaniu opinii włączamy dźwięk,

Nie, zdecydowanie negatywny! 



6. Niektórzy internauci są zniesmaczeni kampanią. Kilkanaście godzin po premierze spotu  
polski internet  był już rozgrzany do czerwoności! 

7. Napisz 3 tweety z pozytywnymi opiniami o kampanii Ministerstwa Zdrowia. Jeśli masz 
konto na Twitterze - tweetnij!

                                                                                                                                     © Napolskuj!| Ewa Grzelak 2017

ewa


ewa


ewa


W zamieszczonych tweetach znajdują się jeszcze trzy związki frazeologiczne, które również budzą negatywne skojarzenia: strzyżony jak owca, dojony jak krowa, królik doświadczalny. Możecie zachęcić uczniów do znalezienia ich i szybko przedyskutować znaczenie



Bardzo zachęcam do namówienia uczniów do pisania na Twitterze lub w innych mediach społecznościowych!

Powodów negatywnych komentarzy jest wiele, jednym z nich jest wysoka cena kampanii (prawie 3 miliony złotych). Niektórzy oceniają ją jako niesmaczną, inni jako infantylną. Według profesora Bralczyka, skojarzenia z królikami w kontekście ich płodności są wyjątkowo negatywne. 

W zamieszczonych tweetach znajdują się jeszcze trzy związki frazeologiczne, które również budzą negatywne skojarzenia: strzyżony jak owca, dojony jak krowa, królik doświadczalny. Można zachęcić uczniów do znalezienia ich w tekście i szybko przeanalizować. 
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