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

Poniedziałek –  Wtorek 4 i 5  maja    2020 r.  

Temat : O tym jak wyrazy wiążą się w zdania.  

 Otwórzcie książkę na stronę. 144, tu znajdują się informacje potrzebne do zrozumienia 

tematu.  Mowa bowiem o związkach wyrazowych, czyli o tym, że wyrazy z zdaniu łączą się w 

pewne związki. Mogą to być związki podrzędne, wtedy mamy wyraz, od którego stawiamy 

pytanie a wyraz drugi nam na nie odpowiada, czyli mamy wyraz określany i określający,  

np. cyklopi (jacy?) dzicy . 

 Są jednak w zdaniu takie wyrazy, które są jednakowo ważne i nie da się postawić między 

nimi pytania. Np. Gaja i Uranos…..te dwa wyrazy są tak samo ważne!  

1. Zapiszcie pod tematem dwie ważne informacje z ramek Zapamiętaj!   

ze strony 144 i 145.   

Obejrzyjcie filmik, jak nauczyciel tłumaczy różnicę w związkach wyrazowych.  

Oto link :      https://www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY 

2. Wykonajcie w zeszycie pisemnie zad. 1/144. 2/145,  4/145 i 7 s.145. 

(zdjęcia tych ćwiczeń  przesyłają wszyscy ).  

 

Środa  - 6 maja 2020 r.  

Temat:  Jakie środki poetyckie zastosował autor wiersza „Aby nas nie obudzić” ?  

 

Przeczytaj wiersz ze strony 137 w podręczniku . 

Zapisz pod tematem odpowiedzi na pytania: 

1. Co jest tematem wiersza? Kto jest podmiotem lirycznym? W której osobie się 

wypowiada? 

2. Przypomnij sobie czym było uosobienie (s. 50 ). Wskaż gdzie jest w tekście, co 

zostało uosobione?  

3. Zad. 4/137. 

(zdjęcia prac prześlą wskazani uczniowie )  

 

Czwartek – Piątek 7 i 8 maja 2020 r.  

Temat. W kręgu teatru. Analizujemy scenariusz teatralny.  

Najpierw zapoznaj się z wiadomościami ogólnymi o teatrze, a raczej przypomnij sobie to, co 

poznałeś w klasie IV . Pomoże Wam w tym filmik zawierający podstawowe pojęcia teatralne. 

Na jego podstawie, uzupełnijcie tabelę. Link https://slideplayer.pl/slide/81734/ 

 

mailto:iwkasek@o2.pl
https://www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY
https://slideplayer.pl/slide/81734/


1. Tabelę , uzupełnioną,   zapiszcie jako pkt. 1 notatki pod tematem lekcji.  

Pojęcie  Znaczenie  

Premiera   

 

 

Loża  

 

 

Repertuar   

 

 

Aktor  

 

 

 

Choreograf   

 

 

Scenograf   

 

 

Sufler  

 

 

 

 Jawajka   

 

 

 

 

2. Przeczytajcie teraz tekst dramatu na podstawie mitu o Demeter i Korze  - s. 148 w 

podręczniku , zanotujcie informacje z ramki Zapamiętaj! s. 152.  

3. Odpowiedz pisemnie na pytanie 1 pod tekstem ze strony 152 w podręczniku.  

(notatkę przesyłają wszyscy uczniowie ).  


