Zalecenia dla uczniów klasy Va
na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r.
Język polski
Temat/zagadnienia:

Ćwiczenia do wykonania:

Dokończyć czytanie
lektury „Władca
Lewawu”.

Ćwiczenia interaktywne:
https://learningapps.org/4935734
https://learningapps.org/4744801

Czytać lekturę „Ania z
Zielonego Wzgórza”.
Ćwiczenia ortograficzne.
(pisownia u, ó, rz, ż, ch, h,
cząstki –by, „nie” z
częściami mowy, ą,ę – w
zakończeniach)

Zeszyt ćwiczeń, str. 82-85, zad. 1,2,3,4,6,7,8.
Ćwiczenia interaktywne do wyboru na stronie:
www.dyktanda.online

Utrwalenie wiadomości o
poznanych częściach
mowy.

Ćwiczenia interaktywne:
https://wordwall.net/pl/resource/429401 - wyrazy zapisać
na kartce i określić, jaka to część mowy.
https://wordwall.net/pl/resource/447349
https://wordwall.net/pl/resource/619169

Ćwiczymy czytanie ze
zrozumieniem.

Przeczytać tekst – podręcznik, str. 197.
Wykonać test, zapisać odpowiedzi na kartce – podręcznik,
str. 198, zad. 1-11.

Ćwiczymy pisanie
opowiadań z dialogiem.

Przypomnieć sobie zasady pisania opowiadania, a zwłaszcza
zapisywania dialogu – podręcznik, str. 19, 20.
Zeszyt ćwiczeń, str. 114, zad. 10 (dla wszystkich)

Co już wiemy o
wypowiedzeniach?
(podręcznik, str. 188,189)
DLA CHĘTNYCH: Napisz
opowiadanie pt.: Nagle
znalazłem/znalazłam się
w niezwykłej krainie
Kindur…

Zeszyt ćwiczeń, str. 39-41, zad. 1-8.

Podpowiedź: Kindur to Rudnik wspak. Wymyśl, jak wyglądał,
co się tam znajdowało, gdzie było przejście i jakie przygody
tam Cię spotkały. Opowiadanie proszę napisać na kartce –
minimum 15 zdań.

19.03.2020
Do sprawdzenia proszę tylko wysłać:





https://wordwall.net/pl/resource/429401 - wyrazy zapisać na kartce i określić, jaka to część
mowy lub utworzyć dokument tekstowy i wysłać.
odpowiedzi do testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem - podręcznik, str. 198, zad. 111. Odpowiedzi można zapisać w dokumencie tekstowym Word.
zadanie 3 i 4, str. 83 z zeszytu ćwiczeń
zadanie dla chętnych osoby chętne mogą napisać na komputerze i wysłać.

Pozostałe zadania w zeszycie ćwiczeń będą sprawdzone po powrocie do szkoły.

25.03.2020
Rozpoczynamy nasze spotkania z lekturą „Władca Lewawu” Doroty Terakowskiej.
Mam nadzieję, że wszyscy już przeczytali książkę. Gdyby jednak ktoś z jakichś przyczyn nie
dotarł
do
tekstu,
może
odsłuchać
lekturę
w
formie
audiobooka
https://youtu.be/LNoNp7xXDp4
Temat lekcji wraz z dzisiejszą datą oraz zadania zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.
Wykonujcie zadania systematycznie. Jeśli uważnie przeczytaliście lekturę, nie powinny Wam
sprawić trudności. W razie pytań piszcie na podany e-mail. Powodzenia 
Temat: Dokąd prowadzą tęsknota i marzenia?
Wykonajcie dzisiaj następujące zadania.
1. Zastanówcie się, jak według autorki powstała książka „Władca Lewawu” (rozdział 1),
dlaczego narratorka nie uwierzyła od razu w historię opowiedzianą przez Bartka, w jaki
sposób poznała chłopca i co sprawiło, że jego opowieść potraktowała poważnie.
Wnioski zapiszcie w zeszycie.
2. Przypomnijcie sobie znaczenie pojęć elementy fantastyczne i elementy realistyczne.
Następnie przerysujcie do zeszytu tabelkę, podając przykłady z lektury.
Elementy realistyczne
Bohaterowie
Wydarzenia
Miejsca

Elementy fantastyczne

3. Podzielcie się swoimi opiniami na temat lektury: czy coś Was zaskoczyło, przeraziło, jak
oceniacie opowieść, czy polecilibyście ją innym.
Zapiszcie w zeszycie min. 5 zdań.
4. Zadanie dodatkowe dla chętnych: poszukajcie w dostępnych źródłach informacji o
Krakowie, jego zabytkach. Przygotujcie folder biura podróży, który będzie reklamował to
miasto. Mile widziane w folderze zdjęcia lub własnoręcznie wykonane ilustracje.
Dzisiaj
niczego
nie
przesyłacie
do
sprawdzenia
e-mailem

Po powrocie do szkoły sprawdzę zeszyty. Pamiętajcie o systematyczności, ponieważ jutro
pojawi się kolejny temat. Myślę, że poradzicie sobie bez trudu

26.03.2020 r. -27.03.2020 r.
Dzisiaj otrzymujecie zagadnienia na dwa dni. Rozłóżcie sobie pracę w miarę możliwości
równomiernie. Temat i wyznaczone zadania zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.
Wszystko znajdziecie tutaj:
https://docs.google.com/document/d/1ZvtCyRLYndR_EuZYUdjBgVKBmOCLk91EINqyzCdMA
K0/edit?usp=sharing
Pamiętajcie, niczego nie przesyłacie e-mailem. Powodzenia 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres
szkola1rudnik@gmail.com:



tytuł wiadomości: 5a polski
w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

