
Mam nadzieję, że bez problemu wykonaliście wszystkie polecenia z zeszłego tygodnia i dobrze się przy
tym bawiliście.

Dzięki temu wiecie już, czym jest rytm wiersza (jeśli nie, przeczytajcie jeszcze raz „Zapamiętaj!” ze str.
208 podręcznika).

Poznaliście też bliżej legendarne potwory, a wśród nich gryfy- element herbu Białegostoku (jeśli nie, to
macie ostatnią szansę- przeczytajcie o nich ze str. 212 podręcznika).

W tym tygodniu chcę Was zachęcić do bliższego zapoznania się z WYPOWIEDZENIAMI. Aby je 
bliżej poznać...

W poniedziałek 23.03.2020:

• zapiszcie w zeszytach temat: Czym jest wypowiedzenie?;
• przeczytajcie uważnie „Zapamiętaj!” ze strony 214 podręcznika;
• aby zobaczyć jak wyglądają wypowiedzenia w porównaniu z nieuporządkowanymi informacjami, 

wykonajcie ustnie Pol. 1 ze str. 214 podręcznika.
• jeśli chcecie wiedzieć więcej o wypowiedzeniach, obejrzyjcie film z linku:

https://www.youtube.com/watch?v=kRVqYwc40Zk

Czy już wiecie, czym jest wypowiedzenie? Jeśli tak, pora przejść dalej!

We wtorek 24.03.2020:

• zapiszcie w zeszytach temat: Jak dzielimy wypowiedzenia za względu na cel wypowiedzi?;
• na rozgrzewkę i dla przypomnienia wykonajcie ustnie Pol. 2 ze strony 215 podręcznika;
• jeśli obejrzeliście film z wypowiedzią pani Ani (szczególnie jego pierwsze dwie minuty), wiecie już 

wszystko, ale warto to sobie utrwalić- w tym celu przeczytajcie „Zapamiętaj!” ze str. 215 podręcznika;
• teraz pora na zastosowanie wiadomości w praktyce – wykonajcie Pol. 4 ze strony 215 podręcznika...

Mam nadzieję, że już wiecie, jak dzielimy wypowiedzenia. A co z wypowiedzeniami zakończonymi
wykrzyknikiem?

We środę 25.03.2020:

• zapiszcie w zeszytach temat: Co wyrażają wypowiedzenia wykrzyknikowe?;
• przeczytajcie zasady użycia wykrzykników ze strony poświęconej ortografii:

https://www.ortograf.pl/zasady-pisowni/wykrzyknik-opis-zasady-uzycia   
• na pewno wiele razy zapisywaliście wypowiedzenia zakończone wykrzyknikiem- przypomni Wam o 

tym Pol. 5 ze str. 216 podręcznika, które wykonajcie ustnie;
• teraz pora na podsumowanie- przeczytajcie „Zapamiętaj!” ze str. 216 podręcznika...

Wypowiedzenia wykrzyknikowe nie są już dla Was tajemnicą. Wiecie już dużo o wypowiedzeniach.
Teraz musimy nauczyć się je rozpoznawać i budować!

W czwartek 26.03.2020:

• zapiszcie w zeszytach temat: Ćwiczymy budowanie różnych wypowiedzeń.;
• na początku musimy sobie wszystko przypomnieć i utrwalić- w tym celu obejrzyjcie prezentację:

https://prezi.com/fkddwdjal7v0/wypowiedzenie-wypowiedzenie-najmniejsza-jednostka-jezykow/
• teraz pora na ćwiczenia w budowaniu wypowiedzeń- wykonajcie w zeszytach Pol. 6 ze str. 216 

podręcznika;
• jeśli umiecie budować różne wypowiedzenia, to pora na najtrudniejszy test- wykonajcie w zeszytach 

Pol. 7 ze str. 216 podręcznika (to już coś dla specjalistów- o czym świadczy gwiazdka- myślę, że dacie 
radę)...

I tak staliście się specjalistami w dziedzinie wypowiedzeń. Gratuluję!

W piątek 27.03.2020:

• teraz pora na zabawę- wykonajcie polecenia ze strony:
 https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/DzQbKMJmm


