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

Poniedziałek – 1 czerwca 2020 r.

Dziś Wasze święto!
Z tej okazji życzę Wam samych radości w życiu , braku trosk i nieszczęść. Spełnienia
życiowych planów i marzeń, rozwijania pasji.
Dziś tylko zabawa językowa, utrwalimy w ten sposób także znajomość przymiotnika . Proszę,
aby każdy z was zapisał litery swojego imienia i do każdej z nich zapisał cechę taką, która
rozpoczyna się wskazaną literą.
Jakim jestem uczniem? (Wasze cechy nie musza być tylko pozytywne)
Piszecie w zeszytach pionowo własne imię, załączam przykład, ale nie wykorzystujcie tych
podanych cech:
Z – zapobiegliwa
O –obowiązkowa
S – samodzielna
I – idealna
A – ambitna
(przeczytacie mi swoje cechy na lekcji on – line).

Wtorek – Środa 2 i 3 czerwca 2020 r.
Temat: Wydarzenia i postaci w balladzie Mickiewicza „Pani Twardowska”.
Przeczytajcie tekst ze strony 202. Jeśli potrzeba poproście rodziców, wyjaśnijcie niezrozumiałe
słowa, ich wyjaśnienie macie pod tekstem. Podaję wam link, otwórzcie go , tekst czyta aktorka,
wy śledźcie tekst , będzie Wam łatwiej zrozumieć utwór, możecie odtworzyć kilka razy.
https://www.youtube.com/watch?v=mc5q2YO26Ik

Utwór napisał nasz narodowy poeta i pisarz, patron naszej szkoły! Na stronach 210-211
znajduje się notatka o Mickiewiczu, zapoznajcie się z nią. Spójrzcie na oś czasu i odczytajcie
wiek, w którym żył poeta.
Zadania do wykonania:
1.
2.
3.
4.

Sporządź plan wydarzeń (zastosuj równoważniki).
Kto jest głównym bohaterem utworu? Co o nim wiemy na podstawie tego tekstu?
Określ czas i miejsce wydarzeń.
Dlaczego diabeł nie wykonał ostatniego polecenia Twardowskiego? Jak można
wyjaśnić zachowanie Mefistofelesa?

(notatkę prześlijcie do oceny w środę, nauczcie się też czytać tej ballady, poczytamy na
lekcji w czwartek )

Czwartek – 4 czerwca 2020 r.
Temat: Czym jest w wierszu rytm?
Przyjrzyjcie się na stronie 208 w podręczniku definicji rytmu, zapiszcie ją do zeszytu.
Podano tam też wzór jak zbadać rytm w wierszu, należy policzyć sylaby w wersach,
sprawdzić rymy. Zgodnie z tym wzorem podzielcie na sylaby w zeszycie , tak jak wskazują
wersy zwrotkę 2 „Pani Twardowskiej”, ze zwrotki 3 i 4 wypiszcie pary rymujących się
wyrazów.
Następnie w zeszycie ćw. uzupełnijcie ćw. od 10- 15 str. 45 i 46.
(prześlijcie do oceny zadania z ćwiczeń).

Piątek - 5 czerwca 2020 r.
Temat: Różne rodzaje wypowiedzeń.

W podręczniku na stronie 214 , 215 i 216 znajdują się omówione treści. Przeczytajcie
uważnie ramki Zapamiętaj!
Wypowiedzenie – to po prostu grupa wyrazów uporządkowana pod względem treści, formy.
Czyli to są zdania, ale i równoważniki zdań.
Wypowiedzenia mają różne cele: Mówimy coś, aby komuś coś przekazać, poprosić o coś albo
nakazać lub zapytać i taki podział ze względu na cel mają wypowiedzenia. To znajduje się w
ramce zapamiętaj ze strony 215.
Mamy także wypowiedzenia wykrzyknikowe ( s. 216).

Zgodnie z tymi treściami w zeszycie wykonaj ćw. 4/215 i 6/ 216.
(prześlij do sprawdzenia)

