Język polski kl. 5b (6)
Drodzy uczniowie!
W dalszym ciągu uczymy się zdalnie i komunikujemy się drogą internetową. Przesyłam
kolejną partię materiału - na czas pomiędzy 27.04.2020 a 30.04.2020. Wszyscy uczniowie
mają obowiązek opracować podane zagadnienia i wszyscy odsyłają mi przez platformę
Microsoft Office 365 tylko test w formie elektronicznej – z tematu nr 3 (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 – uzupełnione zadanie “Przecinek w zdaniu pojedynczym”, które
znajduje się na końcu tych zagadnień.
Na rozwiązany test (albo zadanie) czekam do dnia 7 maja i dopiero po tym terminie
wystawiam oceny (przez platformę i do idziennika).
Jeszcze raz proszę - nie wysyłajcie mi zdjęć wszystkich zadań, które robicie w tym
tygodniu! Tylko test 😊
Przypominam o czytaniu zaplanowanych lektur. Omawianie przekładamy na późniejszy
termin.
Jolanta Marciniak

1. 27.04.2020 (poniedziałek)
Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów.
Proszę zapoznać się z infografiką “Ci nieznośni bogowie olimpijscy” na str. 206 – 207 w
podręczniku oraz z prezentacją:
https://cloud1p.edupage.org/cloud?z%3AASuQ6BDqRdEljfRERUTiw9JWmSiPuDUqxu
5D6mmlenSdKBLvr9sgvIlSQRQag1HQ
Wykonaj w zeszycie pisemnie następujące zadania:
Str. 208 zad. 1, 4 (intryguje – wzbudza ciekawość, zainteresowanie)
2. 28.04.2020 (wtorek)
Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą.
Przeczytaj wiadomości o przecinku w zdaniu pojedynczym (podręcznik str. 220
“Przypomnienie’’).
Następnie wykonaj zad. 1, 3 str. 221 (podręcznik).
Przeczytaj “Nową wiadomość” ze str. 221 (podręcznik) i wykonaj zad. 4. str. 221.
Dla chętnych uzupełnienie wiadomości:
https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DWxbakBUy

3. 29.04.2020 (środa)
Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym - uzupełnienie wiadomości.

Pracujemy z zeszytem ćwiczeń. Proszę wykonać:
Str. 99 zad. 3
Str. 100 zad. 6
Następnie:
proszę zalogować się na platformie Microsoft Office 365 w zespole kl. 5b język polski.
Czeka tam test (“Przecinek w zdaniu pojedynczym”), który rozwiązujemy on-line – na
ocenę, tak jak ubiegłego tygodnia. Wchodzimy w zakładkę zadania – i przystępujemy
do udzielania odpowiedzi zgodnie z instrukcją tam umieszczoną. Test odsyłamy do
sprawdzenia. Na prace czekam do 7 maja i ocenię je dopiero po tym terminie. Uczniów
mających problemy techniczne proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie.
W razie problemów z platformą jestem dostępna na czacie �

Zadanie do odesłania: “Przecinek w zdaniu pojedynczym” (tylko dla osób, które nie
pracują na platformie!!!)
Uzupełnij zdania przecinkami. Nie we wszystkich zdaniach przecinek jest konieczny.
1. Lubię lekcje przyrody matematyki muzyki.
2. Zosia pisze starannie lecz powoli.
3. Karolina jest dobra serdeczna miła.
4. Franek spał do południa więc za długo.
5. Sukienka była ładna ale droga.
6. Wstałem wcześniej czyli o piątej rano.
7. Wyjadę nie dzisiaj a jutro.
8. Hej co u ciebie słychać?
9. Mamo czy mogę iść do kina?
10. Haniu podejdź bliżej.
11. Nie jest chory lecz tylko zmęczony.
12. Lubię filmy i książki.
13. Nie lubię cukru ani soli.
14. Pójdę albo w prawo albo w lewo albo prosto.
15. Zrobię kakao lub kawę.

