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

Poniedziałek –27 kwietnia   2020 r.  

Temat: O co chciałbym zapytać Hansa Christiana Andersena – autora znanych baśni?  

Przeczytajcie wiersz ze strony 157 w podręczniku. Zapiszcie temat w zeszycie, a następnie w formie 

punktów notatkę składającą się z następujących zagadnień. 

1. Hans Christian Andersen – notatka biograficzna. 

( u dołu strony 156 podane są informacje na temat bajkopisarza. Zapiszcie z tej notatki 

najważniejsze informacje w zeszycie).  

2. Do jakich baśni nawiązuje utwór? 

(wypiszcie tytuły baśni, o których jest mowa w wierszu)  

3. Do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu? Co chce tej osobie powiedzieć?  

( zapiszcie odpowiedź na to pytanie )  

 

Zad. DODATKOWE ( dla chętnych) 

Odpowiedz na pytanie 3 pod wierszem s. 157.  

 

Wtorek –  Środa  28 – 29  kwietnia 2020 r.  

 

Temat : Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z rz i  ż.  

 

Przeczytaj wiersz ze strony 158 „Malarze i … dworzec”  

1. Zapoznaj się z zasadami pisowni „rz” w ramce. To ważne!  

Na podstawie tych wiadomości wykonaj w zeszycie zad. 1(wypisz wyrazy  do zeszytu) i 

4. /159 s.  

 

Przeczytaj wiersz „Kapryśna waga” .  

2. Zapoznaj się dokładnie z ramką dotyczącą pisowni „ż” ze stronyb160.  

Wykonaj zadanie 5,7, 8 w zeszycie.  

 

Przeczytaj wiersz. „Miasteczko” s. 161.  

3. Zapisz w zeszycie definicję zdrobnienia s. 161 ramka. 

Wypisz z wiersza wszystkie zdrobnienia.  

 

Czwartek 30 kwietnia 2020 r.  

 

Temat: Utrwalamy poznane zasady ortograficzne! 

 

Tego tematu nie musicie pisać w ogóle w zeszycie.  

Pracujemy tylko w zeszycie ćwiczeń! Uzupełniamy ćwiczenia wyraźnie i czytelnie.  

Wszystkie zadania to ćwiczenia utrwalające pisownię „rz” i „ż” 

Do wykonania ćw. strona od 159 do 170 (bez zadania nr 7s.170) z zeszytu ćwiczeń.  

Uwaga !  

W tym tygodniu przesyłacie prace w poniedziałek (lekcja o wierszu)! 

Dopiero w czwartek lub piątek przesyłacie zdjęcia z zeszytu ćwiczeń (macie na to dwa 

dni).  

Wtorek środa to zadania , które omówimy wspólnie na spotkaniu on – line w czwartek 

na porannych zajęciach. Pozdrawiam   
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