Język polski kl. 5 b
Drodzy uczniowie!
W dalszym ciągu pracujemy zdalnie i komunikujemy się drogą internetową. Przesyłam
kolejną partię materiału - na czas pomiędzy 23.03.2020 a 27.03.2020. Tym razem tematy od
25 marca są już obowiązkowe i realizujemy podstawę programową, zatem wszyscy
uczniowie mają obowiązek opracować podane zagadnienia. Chciałabym, aby w tym tygodniu
na maila: marciniak.j@sp8lubin.eu swoje prace przysłali mi tylko ci, którzy nie zrobili tego
w tamtym tygodniu (prace za okres 23-27.03). Cieszę się, że tak pilnie pracujecie 😊
Bardzo proszę o czytanie zaplanowanych lektur.
Zadane wypracowanie proszę napisać, ale nie przysyłajcie mi go, ponieważ w wersji
elektronicznej nie jestem w stanie należycie sprawdzić. Przyniesiecie mi je po powrocie do
szkoły.
Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje rodziny i spędzajcie czas w domu. Mam nadzieję, że po
świętach spotkamy się 😊
Jolanta Marciniak

1. Nie przelewaj z pustego w próżne, czyli o ó i u– utrwalenie wiadomości.
Mówiliśmy niedawno o tym, wykonajcie kilka ćwiczeń dla utrwalenia. Zapowiedziany sprawdzian
napiszemy po powrocie do szkoły.


https://www.dyktanda.net/ortografia-28.php

Pod podanym linkiem znajduje się dyktando, które należy uzupełnić. Wpisz brakujące ó lub u.
Następnie przepisz do zeszytu 20 pierwszych wyrazów, które uzupełniłeś.


https://dyktanda.online/app/dyktando/44

Pod podanym linkiem znajduje się kolejne dyktando, które należy uzupełnić. Wpisz brakujące ó
lub u.
Następnie ułóż pięć zdań z wyrazami, które uzupełniłeś (w każdym zdaniu jeden wybrany wyraz).


https://epodreczniki.pl/a/nie-przelewaj-z-pustego-w-prozne-czyli-o-o-i-u/DjZqr8kJk

Wykonaj ćwiczenie 9. Uzupełnione związki wyrazowe przepisz do zeszytu.
2. Utrwalenie pisowni wyrazów z ę i ą w zakończeniu.
Mówiliśmy o tym (podręcznik str.84).
Ułóż krzyżówkę, której hasłami będą wyrazy zakończone na ą lub ę. Zapisz omówienia - pytania
do haseł.
Rozwiązaniem diagramu powinno być wyrażenie: “mistrz ortografii”.
3. “Nad” i “ale” - znam te słowa doskonale.

Pracujemy z zeszytem ćwiczeń. Proszę wykonać:
str. 35 – zad. 1, 2
str. 36 – zad. 3, 4, 5
4. Uzupełnienie wiadomości o przyimku i spójniku.
Nadal pracujemy z zeszytem ćwiczeń. Proszę wykonać:
Str. 37 zad. 6, 7
Str.38 zad.8, 10.
Chętne osoby mogą poćwiczyć:
http://pisupisu.pl/klasa5/znajdz-przyimek
http://pisupisu.pl/klasa5/znajdz-spojnik

5. Jak opisać krajobraz?
https://youtu.be/ZCTqrKN42Ho
http://koloredaktorow.blogspot.com/2017/05/opis-krajobrazu-wskazowki.html
Na podstawie filmu umieszczonego na yuotube (trwa 14 minut), wiadomości z podręcznika (str. 170)
oraz wpisu na stronie koloredaktorow (link powyżej) wykonaj notatkę - w zeszycie – do tematu lekcji.
Nie przepisuj książki. Notatka to tylko najważniejsze wiadomości (z jakich części składa się opis
krajobrazu).

