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

 

Poniedziałek –  18 maja  2020 r.  

Temat: Za pół godziny zjem ćwierć kilo jabłek – pisownia liczebników ułamkowych.  

 Pamiętacie czym są liczebniki, zupełnie niedawno poznaliście wszystkie ich rodzaje, odmianę . 

Dziś zajmiemy się pisownią liczebników ułamkowych. Przeczytajcie wiersz „Żarłok” ze str. 158, a 

potem znajdującą się pod nim tabelę dotyczącą zasad pisowni liczebników ułamkowych, zapiszcie ją 

do zeszytu. 

 Pod tematem wykonajcie zadanie 1, 2 i 4/159 .  

Następnie wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń . 180.  

Zdjęcia prześlą wskazane osoby.  

 

Wtorek – 19 maja 2020 r.  

Temat: Dlaczego Wielki Duch postanowił stworzyć człowieka? 

Przeczytajcie dokładnie tekst ze strony. 160 o powstaniu człowieka. Następnie zapiszcie pod tematem 

odpowiedzi na pytania? 

1. Kim był Manitou? 

2. Podaj cechy wyglądu i charakteru poszczególnych postaci stworzonych przez Manitou (ćw. 

3/165. 

3. Wykonaj plan wydarzeń przeczytanej opowieści, zastosuj równoważniki zdań.  

Wykonane zadania wszyscy prześlijcie do oceny.  

 

Środa – Czwartek 20 i 21 maja 2020 r.  

Temat:  Czy zawsze można określić wykonawcę czynności w zdaniu? 

To nowy, bardzo ważny temat, starajcie się pracować uważnie, tak byście wszystko zrozumieli 

dokładnie. W razie pytań piszcie!  

 

Mówić będziemy o różnych rodzajach podmiotów. Przypominam, że podmiot to wykonawca 

czynności, o której mowa w zdaniu.  

Żeby zdanie było zdaniem musi być orzeczenie, ale bez podmiotu zdanie może istnieć.   

Np. Dziś pada. Czynność jest, ale nie wiadomo co pada? Zdanie jest bezpodmiotowe!  

 

Poniżej znajdują się linki do filmików, w których nauczyciel wyjaśnia różne rodzaje podmiotu, 

obejrzyjcie  je …… 

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ 
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Przeczytajcie tabele Zapamiętaj ! ze strony 166 , 167, 168 i 169  Na   podstawie informacji z tabel i 

prezentacji odpowiedz na pytania. 

1. Jakie części mowy mogą pełnić funkcje podmiotu? 

2. Co to takiego podmiot szeregowy? 

3. Czasem podmiot przybiera formę w dopełniaczu. Taki podmiot nazywa się też logiczny. Z 

jakimi czasownikami się łączy? 

4. Co to oznacza, że podmiot jest domyślny? 

5. Co to znaczy ,że zdanie jest bezpodmiotowe? 

6. Jaki to podmiot gramatyczny?  

 

Zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na powyższe pytania, następnie wykonajcie ćwiczenia 

2/166, 5/168 i 6/168, 12/170 – pisemnie.  

 

Wszyscy prześlijcie zadania  do sprawdzenia.  

 

 

Piątek  - 22 maja 2020 r.  

 

Temat : Ta historia zdarzyła się ….! Piszemy opowiadania.  

 

Na koniec tygodnia wracamy do pracy pisemnej, przypomnimy sobie dziś jak napisać 

opowiadanie? Pamiętacie, że opowiadanie twórcze, to takie, które sami wymyślacie, 

powstaje w wyniku waszej wyobraźni. Opowiadanie odtwórcze powstaje na podstawie 

jakiegoś  wydarzenia. Kiedy pisaliście opowiadanie o przygodach Ani Shirley, to 

mieliśmy do czynienia z opowiadaniem odtwórczym, na podstawie opisanych przygód 

Ani, niczego nie zmienialiśmy w fabule. A kiedy macie np. opowiedzieć o tym jak 

spędziliście wakacje, to będzie już opowiadanie twórcze. Rozumiecie?  

 

Zajrzyjcie do zeszytu ćwiczeń. s. 41.  

 

Wykonajcie ćw. 73, 74, 75/41 

 

Przeanalizujcie ustnie ćw. 81/44  pkt III , znajduje się tam plan opowiadania. Każde 

bowiem musi mieć trójdzielną budowę, oddzieloną akapitami! Zadanie wasze ma 

polegać właśnie na napisaniu twórczego (czyli wymyślonego przez was) opowiadania. 

Ponieważ pozostajemy w tematyce mitu i powstania świata, proszę zatem byście 

wymyślili opowieść o powstaniu świata. Nie opierajcie się na znanych tekstach. 

Postarajcie się uruchomić wyobraźnię. Pamiętajcie o zachowaniu trójdzielności, 

bogatym słownictwie oraz poprawności językowej i ortograficznej. Wasza  praca musi 

zawierać minimum 150 słów. Jeśli możecie, napiszcie na komputerze w dokumencie 

Word , jeśli nie macie takiej możliwości, zróbcie to ręcznie, w zeszycie, ale wyraźnie, 

aby zrobione zdjęcie pozwoliło na odczytanie pracy i jej ocenę. 

 Powodzenia! Prace możecie przesłać najpóźniej do soboty (23 maja)  

 

Temat pracy:  

           Z powstaniem świata było tak….. –  opowiadanie twórcze.  


