Język polski kl. 5 b
Drodzy uczniowie!
W dalszym ciągu uczymy się “na odległość” i komunikujemy się drogą internetową.
Przesyłam kolejną partię materiału - na czas pomiędzy 30.03.2020 a 3.04.2020. Wszyscy
uczniowie mają obowiązek opracować podane zagadnienia.
Uczniów posiadających numery w dzienniku od 1 do 15 proszę o obowiązkowe odesłanie
w tym tygodniu na adres mailowy marciniak.j@sp8lubin.eu tylko trzech zadań:
1.Opis krajobrazu – zeszyt ćwiczeń str. 127 zad. 8.
2.Wykrzyknik - zeszyt ćwiczeń str. 97 zad. 2.
3.Wykrzyknik - podręcznik str. 191 zad. 1
Można zrobić zdjęcie lub skan. Zadania będę oceniała jako pracę domową - na
konkretną ocenę.
Pozostałe osoby z klasy prześlą prace (inne) w innym terminie - napiszę o tym za
tydzień.
Przypominam o czytaniu zaplanowanych lektur.
Jolanta Marciniak

1. Opisujemy krajobraz.
Proszę wykonać zadania z podręcznika:
Str. 171 zad. 1 (istnieją słowniki internetowe, np. https://dobryslownik.pl/)
Str. 171 zad.2, 3
Str. 172 zad. 4, 5.
2. Szkoła mówienia i pisania - opis krajobrazu.
Mówiliśmy o tym na ostatniej lekcji. Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń:
Str. 124 zad. 2
Str. 125 zad. 4
Str. 127 zad.8
Chętni mogą wykonać wszystkie ćwiczenia znajdujące się w zeszycie ćwiczeń przy
tym temacie.
3. Wykrzyknik – znak interpunkcyjny pełen emocji!
Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 191) wykonaj notatkę - w zeszycie – zapisz,
kiedy stosujemy wykrzyknik. Nie przepisuj książki. Notatka to tylko najważniejsze
wiadomości!
Następnie wykonaj zadania z podręcznika:
Str. 191 zad. 1

Str. 192 zad.3
4. Kiedy stosujemy wykrzykniki na końcu zdania?
Pracujemy z zeszytem ćwiczeń. Proszę wykonać:
Str. 97 zad. 2
Str. 98 – dwa zadania z tej strony
5. Ortograficzne przygody z rz i ż.
https://www.youtube.com/watch?v=uSvb_6VNH0E
https://www.youtube.com/watch?v=mrOC0_-YJb0
Na podstawie filmików z powyższych linków oraz wiadomości z podręcznika (str. 193)
wykonaj notatkę - w zeszycie – do tematu lekcji. Nie przepisuj książki. Notatka to tylko
najważniejsze wiadomości!
Następnie wykonaj ćwiczenia z podręcznika:
Str. 194 zad. 1, 5

