Język polski kl. 5 b
Drodzy uczniowie!
W dalszym ciągu uczymy się zdalnie i komunikujemy się drogą internetową. Przesyłam
kolejną partię materiału - na czas pomiędzy 20.04.2020 a 24.04.2020. Wszyscy uczniowie
mają obowiązek opracować podane zagadnienia i wszyscy odsyłają mi przez platformę
Microsoft Office 365 test w formie elektronicznej – z tematu nr 4 (szczegóły przy
temacie). Jedynie osoby, których rodzice nie wyrazili zgody na pracę na platformie albo
mające problemy techniczne, o których mnie poinformowali - wysyłają na adres mailowy
marciniak.j@sp8lubin.eu –odpowiedzi do testu znajdującego się na s. 198 w podręczniku.
Na rozwiązany test czekam do dnia 26 kwietnia i dopiero po tym terminie wystawiam oceny
(przez platformę i do idziennika).
Przypominam o czytaniu zaplanowanych lektur. Omawianie przekładamy na późniejszy
termin.
Jolanta Marciniak

1. 20.04.2020 (poniedziałek)
Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach?
Przeczytaj z podręcznika str. 186 definicję przysłowia.
Przeczytaj tekst str. 186 i wykonaj następujące zadania:
Str. 187 zad. 3, 5.
2. 21.04.2020 (wtorek)
Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach? Zdanie oznajmujące, pytające i
rozkazujące.
Proszę przeczytać z podręcznika (str. 188) wiadomości o zdaniu oznajmującym, pytającym i
rozkazującym, a także o tym, czym jest zdanie i równoważnik zdania.
Następnie wykonaj w zeszycie pisemnie następujące zadania:
Str. 188/9 zad. 2, 3, 5
3. 22.04.2020 (środa)
Temat: Bez sensu cienia nie ma wypowiedzenia.
Pracujemy z zeszytem ćwiczeń. Proszę wykonać:
Str. 40/41 zad. 3, 4, 7.
Dla chętnych:
https://epodreczniki.pl/a/czytaj-czytasz-czytam/DPkryvqVJ
https://epodreczniki.pl/a/bez-sensu-cienia-nie-ma-wypowiedzenia/D1FoKZLmy
4. 24.04.2020 (piątek)

Temat: Utrwalenie wiedzy i umiejętności z rozdziału 4 podręcznika.
Proszę zalogować się na platformie Microsoft Office 365 w zespole kl. 5 b język polski.
Czeka tam test, który rozwiązujemy on-line – na ocenę. Wchodzimy w zakładkę zadania
– i przystępujemy do udzielania odpowiedzi zgodnie z instrukcją tam umieszczoną. Test
odsyłamy do sprawdzenia. Osoby, których rodzice nie wyrazili zgody na pracę w
ramach platformy albo mające problemy techniczne, o których mnie poinformowali rozwiązują test znajdujący się w podręczniku na stronie 198 (wszystkie zadania) i
przesyłają rozwiązania na mój adres mailowy – do 26 kwietnia, tak, jak robiliście to do
tej pory. Prace ocenię dopiero po tym terminie.
W razie problemów z platformą jestem dostępna na czacie 😊
5. 24.04.2020 (piątek, druga godzina)
Temat: Początki świata według Greków - “Mit o powstaniu świata”.
Proszę przeczytać z podręcznika (str. 202 - 204) mit o powstaniu świata. Następnie zapoznaj
się z definicją mitu oraz mitologii.
Wykonaj w zeszycie pisemnie następujące zadania:
Str. 204/5 zad. 2, 5.

