
Emilia Zarzecka – Bucińska, język polski, kl. 5b 

 

Uczniowie do tej pory prosiłam o korzystanie z lekcji zamieszczanych na stronie 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, teraz proszę skupić się na planie pracy poniżej. 

Pracujemy w zeszytach do przedmiotu. Zadania zamieszczam na okres 19.03 – 27.03. 

Pracujcie wedle własnych sił (!), jedni wykonają po 3 zadania z tematu, inni więcej, 

ważne by ciągle pracować. Pozdrawiam Was!!! 

 

Temat: „Skarby gramatyki”. Okoliczniki 

 

- podręcznik, s. 115, 116, ćw. 1., 2., 3. 

- podręcznik, s. 116, Zapamiętaj! 

Uczniowie czytają i zapisują informacje w zeszycie z ramki Zapamiętaj! (okolicznik na 

środku i łowicie informacje, np. strzałkami) 

- podręcznik, s. 117, ćw. 4., 5., 6., zeszyt ćwiczeń s. 32, ćw. 1., 2., 3. 

 

 

Temat: „Muzo! Męża wyśpiewaj…”. Prezentacja multimedialna – rady dla tworzących. 

Jan Parandowski, Podróże Odyseusza (fragmenty) 

 

- podręcznik, s. 169, Wiem więcej, s. 171 – mapa – notatka 

- odtworzenie fragmentu filmu Odyseja w reż. A. Konczałowskiego (1997) ukazującego walki 

o Troję, wprowadzenie konia trojańskiego do miasta. 

- podręcznik, s. 168–171 

- podręcznik, s. 172, 173, pol. 1., 2., 5., 6., 7., 8 

- podręcznik, s. 174, Rady dla tworzących prezentację multimedialną 

- podręcznik, s. 172 pol. 4.,  

Dla chętnych *Zabawy wyobraźni 1., *Zadanie projektowe s.173 

 

Temat: „Podchody z Indianami i ze zdaniami”. Analiza zdania pojedynczego 

 

- podręcznik, s. 119, 120, ćw. 1., 2., Przypomnij sobie!, zeszyt ćwiczeń s. 33, ćw. 1., 2.) 

- podręcznik, s. 120, 121, ćw. 3., 4., 5., 6. (do wyboru: zeszyt ćwiczeń s. 34–36, ćw. 3., 4., 5., 

6.) 

- s. 122, po jednym przykładzie z ćwiczeń 7., 8. 

 

 

Temat: „Na koniec świata i jeszcze dalej”. Nikos i Ares Chadzinikolau, Orfeusz  

i Eurydyka (fragmenty Ilustrowanej księgi mitów greckich) 

 

- podręcznik, s. 177, pol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 10 

- s. 178, pol. 5., pol. 1. z Zabaw wyobraźni 

 

Temat: „Podniebny lot”. Jan Parandowski, Dedal i Ikar 

 

- podręcznik, s. 181, pol. 1 – 3, 7 

- Zabawy wyobraźni, s. 181 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Temat: Mitologia do działania skłania 

 

- podr. s.182, 183 – wybierzcie i spróbujcie wykonać, wykorzystując zasoby internetu, różne 

źródła jedno zadanie ze s.182 

 

Temat: „Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta”.  

Cecylia Niewiadomska, Piast, Podanie o Lechu 

 

- podręcznik, s. 184–187, Wiem więcej, pol. 1. 

- polecam film Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem (reż. Jerzy Hoffman, Polska 2003) może 

znajdą się chętni. 

- podręcznik, s. 187–189, pol. 2., 11. 

- podręcznik, s. 187–189, pol. 3, 4., 5., 7., Zapamiętaj! 

- podręcznik, s. 188, 189, pol. 6., 9., 12.,  

- dla chętnych Zadanie projektowe s.189, podręcznik 

 

 

Temat: „Z wizytą w grodzie dawnych Słowian”. Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, 

u, h, ch, nie oraz wielką i małą literą 

 

 

- podręcznik, s. 210, 212, ćw. 1., Przypomnij sobie!, 

- podręcznik, s. 210, 212, ćw. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8., Przypomnij sobie!, 

- z zeszytu ćwiczeń: s. 93–98, ćw. 1., 2., 3.,  

- dla chętnych z zeszytu ćwiczeń s. 93-98, ćw. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 

 

 

Temat: „Postacie znane, w legendach przedstawiane”.  

Zdanie pojedyncze i złożone 

 

-podręcznik, s. 129, ćw. 1., 2., 3., Przypomnij sobie! 

- podręcznik, s. 130, ćw. 4., 5. 

- podręcznik, s. 131, ćw. 6., 7 

- zeszyt ćwiczeń s. 37, 38, ćw. 1., dla chętnych 2 i 3 


