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RELIGIA 

https://view.genial.ly/5eb95ca9d236a10cfac6839d/presentation-objawienia-fatimskie 

  

Temat Objawienia Maryi 

 

1. Gdzie leży Fatima 

2. Jakie są imiona dzieci fatimskich, którym objawiła się Matka Najświętsza 

2. Odmów modlitwę "Pod twoją obronę 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Kilka słów o pomaganiu innym – pożegnanie z „Katarynką”. 

To nasza ostatnia lekcja poświęcona króciutkiej lekturze, jaką jest „Katarynka” Bolesława 

Prusa. Dzisiaj zatrzymamy się nad ideą pomagania innym, przypomnicie sobie także, jak pisać 

opowiadanie.  

We wtorek 19.05. odbędzie się sprawdzian ze znajomości lektury, dlatego proszę 

prześledzić prezentacje, notatki, a zwłaszcza: elementy świata przedstawionego (czas i 

miejsce akcji, bohaterowie, przebieg wydarzeń), podstawowe informacje o autorze lektury, 

informacje na temat bohaterów – pana Tomasza i niewidomej dziewczynki, cechy noweli 

jako gatunku literackiego. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Oglądnijcie ostatnią już prezentację zapożyczoną z polonistycznego blogu „Niecodzienność 

szkolna”. 

 https://view.genial.ly/5eafc99598d6ea0d8c852a3a/presentation-katarynka-warto-

pomagac-innym 

3. Wykonajcie w zeszycie zadania znajdujące się w prezentacji, czyli: rozszyfrowanie 

obrazków, wypowiedź o pomocy udzielonej niepełnosprawnej osobie, rozszyfrowanie napisu 
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i zredagowanie opinii na jego temat (proszę znaleźć dokładne polecenia na slajdach 

prezentacji). Oprócz tego na podstawie obejrzanego w prezentacji filmiku o pomaganiu 

Filipowi odpowiedzcie na pytanie: Na czym polegała akcja charytatywna dla Filipa 

Kaźmierczaka? Co o niej sądzicie? 

Zdjęcie zadania przyślijcie do 19 maja. Jest to trzecie zadanie z lektury. Za to i dwa 

wcześniejsze, dotyczące pana Tomasza oraz niewidomej dziewczynki, otrzymacie ocenę 

łączną. 

4. Przeczytajcie w podręczniku wskazówki „Jak urozmaicić opowiadanie?” oraz przykładowe 

opowiadanie – str. 259. Następnie poczujcie się pisarzami i wymyślcie, jak mogłyby się 

potoczyć dalsze losy bohaterów noweli – napiszcie opowiadanie na ten temat w co najmniej 

15 zdaniach rozwiniętych (oczywiście może być ich więcej) 

Na wykonanie tego zadania macie czas do 22 maja.  Pamiętajcie, by nie przenosić 

bohaterów do czasów nam współczesnych – zachowajcie czas akcji i związane 

z nim warunki życia.  Proszę o samodzielność w pisaniu opowiadania, przestrzegam przed 

plagiatem. 

 

PLASTYKA 

Temat: Kompozycja rytmiczna 

Kompozycja rytmiczna polega na układaniu w regularnych odstępach tych samych lub 
podobnych elementów plastycznych. Mogą nimi być np. pasy, figury geometryczne, plamy 
walorowe i barwne, linie. 
Może to być pustynia z układającymi się wzorami z piasku, ocean z falami, wysoka trawa 
kołysząca się na wietrze itp. 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A 

Przeanalizuj ilustracje w podręczniku na stronie: 60-62 

Na następnej lekcji będziecie mieć do wykonania pracę z wykorzystaniem kompozycji 
rytmicznej na dowolny temat, w dowolnej technice, na formacie A-4 lub A-3. Zastanówcie się 
nad jej treścią. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A

