
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek – 4 maja    2020 r.  

Temat : Kraina języka. Przysłówek.  

Przeczytajcie uważnie informacje o przysłówku (s. 167 w podręczniku) . Poznaliście już tę 

część mowy w kl. III. Jest nieodmienna, odpowiada na pytanie jak? np. bardzo, głośno, 

ładnie.  

Pod tematem zapiszcie informacje z ramki Zapamiętaj! s. 167.  

Następnie wykonajcie w zeszycie pisemnie zad. 4, 5, 6 i 7 s. 168.  

(nie przesyłajcie tych  ćwiczeń , sprawdzimy wspólnie na lekcji on – line w czwartek).  

 

Wtorek  -  Środa 5 i 6  maja 2020 r.  

Temat : Związek czasownika z przysłówkiem.  

Tego tematu nie musicie zapisywać w zeszycie , gdyż wszystkie ćwiczenia wykonamy w 

zeszycie ćwiczeń.  

Dla przypomnienia najważniejszych wiadomości o przysłówku, króciutka prezentacja do 

obejrzenia i utrwalenia…..oto link.  

https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE 

Teraz w zeszytach ćwiczeń uzupełnijcie zadania od 91 s. 112 do 99 s. 115. Utrwalcie 

wiadomości o przysłówku. W przyszłym tygodniu powtarzamy wszystkie części mowy, a potem 

….ćwiczenia na ocenę.  

(zróbcie zdjęcie tych ćwiczeń i prześlijcie na mój adres).  

 

Czwartek  -  7  maja 2020 r.  

Temat: W kręgu teatru  

Dwie lekcje poświęcimy na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teatru. 

Przesyłam Wam link do prezentacji o teatrze, z niej dowiecie się wszystkiego co powinniście 

wiedzieć , tj . pojęć związanych z teatrem. Zadanie polega na tym, by z tej właśnie prezentacji 

zapisać znaczenie podstawowych pojęć teatralnych i zapisanie ich w przygotowanej niżej 

tabeli.  

Tę tabelę zapiszcie w zeszycie pod tematem.  

https://slideplayer.pl/slide/81734/ 

1.  

Pojęcie  Znaczenie  

Premiera   

mailto:iwkasek@o2.pl
https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE
https://slideplayer.pl/slide/81734/


 

 

Loża  

 

 

Repertuar   

 

 

Aktor  

 

 

 

Choreograf   

 

 

Scenograf   

 

 

Sufler  

 

 

 

 Jawajka   

 

 

 

 

 

2. Zapiszcie teraz , korzystając z różnych źródeł, nazwy teatrów , które znajdują się w 

niedaleko nas np. w Toruniu, Bydgoszczy, Płocku. A także najbardziej znane teatry  w 

Polsce tj. z Warszawy i Krakowa. Pamiętajcie, ze  nazwy takie piszemy wielka literą.  

( Pracę z zeszytu wyślijcie do sprawdzenia. ) 

 

Piątek -  8 maja 2020 r.  

Temat : Teatralne potyczki.  

Dziś kontynuacja ćwiczeń i zagadnień związanych z teatrem.  

Otwórzcie zeszyt ćwiczeń s. 64. 

Wykonajcie ćw. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42 i 43. (tylko te wskazane!)  

Możecie odwołać się do wcześniejszej prezentacji o teatrze.  

(zdjęcie prześlijcie do oceny) .  

Pozdrawiam  


