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

 

Poniedziałek –  Wtorek,  25 i 26  maja  2020 r.  

Temat:  Jaki związek z herbem Warszawy ma poznana legenda ?  

Przeczytaj tekst Ewy Szelburg – Zarembiny ze strony 191. Następnie opracuj jej treść wg planu.  

1. Wypisz z tekstu: a. wydarzenia realistyczne i b. fantastyczne.  

2. Zapisz definicję podania z ramki na stronie 193. 

3. Opowiedz legendę o powstaniu Warszawy własnymi słowami – zapisz ją.  

Nie korzystaj ze zdań z tekstu.  

4. Zapytaj rodziców lub dziadków czy znają jakąś legendę związaną z naszą miejscowością lub 

okolicą? Możesz tez poszukać informacji na ten temat w różnych źródłach. Zapisz je.  

Czekam na Wasze notatki do wtorku.  

 

Środa  - 27 maja 2020 r.  

Temat: Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy.  

Dziś utrwalamy naszą wiedzę o poznanych częściach mowy. Zupełnie niedawno powtarzaliśmy 

wszystkie znane wam części mowy, zarówno odmienne jak i nieodmienne. 

Zajrzycie do książek s. 194 , pod tematem zapiszcie rozwiązania do zadania 2/194 , przerysujcie tabelę 

ze strony 195 o częściach mowy. Wykonajcie zadanie 5/195 strona w zeszycie!  

Tego tematu nie przesyłacie do oceny, omówimy go na lekcji on – line, wtedy sprawdzimy wasze 

zadania. Sprawdzimy także umiejętność czytania ( legenda o Warszawie).  

 

Czwartek – 28 maja 2020 r.  

Temat : Do jakich faktów historycznych i wydarzeń legendarnych nawiązuje poznana legenda?  

Dziś zajmujemy się legendą ze strony 196 „Stopka królowej Jadwigi”. Przeczytajcie dokładnie tekst, 

jeśli potrzeba to kilkukrotnie, następnie określcie wg planu: 

1. Podajcie czas i miejsce wydarzeń. 

2. Zapiszcie plan wydarzeń. 

3. Odszukajcie w rożnych źródłach wiadomości , ciekawostek o królowej Jadwidze? Kim była, 

ile miała lat, kiedy została królową i kiedy zmarła?  

Prześlijcie Wasze prace.  

 

Piątek – 29 maja 2020 r.  

Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach Zygmunta Augusta?  

Przeczytajcie tekst ze strony 199.  

Odpowiedzcie na pytania dotyczące tekstu z ćw. 2/201 , dla chętnych zad. 4/201.  

Prześlijcie prace do sprawdzenia.   
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