Język polski kl. 5b (8)
Drodzy uczniowie!
W dalszym ciągu uczymy się zdalnie i komunikujemy się drogą internetową. Przesyłam
kolejną partię materiału - na czas pomiędzy 11.05.2020 a 15.05.2020. Wszyscy uczniowie
mają obowiązek opracować podane zagadnienia. W tym tygodniu wszyscy uczniowie
obowiązkowo do niedzieli 17 maja (g.22) odsyłają sprawdzian ze znajomości “W pustyni
i w puszczy” - albo w formie testu na platformie w zadaniach, albo na mój adres
mailowy (tylko ci, który nie mają zgody na pracę na platformie). Proszę nie wysyłać mi
zdjęć żadnych innych zadań ani prac z zeszytu.
Do zobaczenia na lekcjach online 😊
Jolanta Marciniak

1. 11.05.2020 (poniedziałek)
Temat: Czym się różnią zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych?
Przeczytaj wiadomości z podręcznika (“Przypomnienie” str.217) oraz obejrzyj prezentację:
https://view.genial.ly/5e9ca8a9594d3b0da3e06fb1/presentation-untitled-genially

Zapisz w zeszycie, czym jest zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.
Wykonaj w zeszycie pisemnie następujące zadania:
Str. 218 zad. 2, 3.
2. 12.05.2020 (wtorek)
Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte - uzupełnienie wiadomości.
Korzystając z wiadomości z poprzedniego dnia wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń:
Str. 42 zad. 2
Str. 43 zad. 3, 4
3. 13.05.2020 (środa)
Temat: Wykres zdania pojedynczego.
Przeczytaj “Nową wiadomość” (podręcznik str. 219) o rysowaniu wykresu zdania
pojedynczego.
Obejrzyj film o tym:
https://www.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0
Następnie wykonaj zad. 4 str. 218 oraz zad. 5 str. 219 (podręcznik) - przerysuj wykresy do
zeszytu.
4.

15.05.2020 (piątek)

Temat: Rysujemy wykres zdania pojedynczego.
Korzystając z wiadomości z poprzedniego tematu wykonaj zadania:
A) z zeszytu ćwiczeń str. 45 zad. 9 - całe;
B) narysuj wykres zdania: Mała Ola chętnie idzie do swojego przedszkola.
Tę lekcję dokładnie omówimy podczas spotkania online, ponieważ jest to trudny materiał.
5. 15.05.2020 (piątek, druga godzina)
Temat: Praktyka czyni mistrza - ćwiczymy pisownię wyrazów z ch i h.
Przypomnij sobie zasady pisowni ch i h - podręcznik str.238 (“Przypomnienie”).
Następnie wykonaj zadania z podręcznika:
Str. 238 zad. 1, 2
Str. 239 zad. 4
Dla chętnych- dodatkowe ćwiczenia:
http://pisupisu.pl/klasa5/pamieciowki-dyktandowki-szybkie-dyktando-z-h-i-ch

Test ze znajomości lektury „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza - tylko dla osób, które
nie pracują na platformie:

Imię i nazwisko ………………………........................................... Klasa ………………………………….
1.
a)
b)
c)
d)

W jakim mieście rozpoczyna się akcja powieści?
W Chartumie
W Port-Said
W Medinet
W Fajumie

2.
a)
b)
c)
d)

Jakiej narodowości był ojciec Stasia?
Był Polakiem
Był Francuzem
Był Anglikiem
Był Egipcjaninem

3. Na co zachorowała Nel podczas podróży?
a) febrę
b) anginę

c) tyfus
d) gorączkę Nilu

4.
a)
b)
c)
d)

Kto podarował dzieciom lekarstwo na chorobę Nel?
podróżnik Linde
doktor Clary
przewodnik karawany
Mea

5.
a)
b)
c)
d)

Ile lat miał Staś?
10
16
14
12

6. W jaki sposób Staś uwolnił siebie i Nel z rąk porywaczy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Co ugryzło Panią Olivier?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jakie miejsce nazwano Krakowem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Czy po swoich przeżyciach Staś i Nel wrócili jeszcze do Afryki?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

