
Drodzy Uczniowie WSZYSTKICH klas piątych!

W tym tygodniu proszę wykonać następujące zadania z języka polskiego.

18.03.2020 r. środa

Prawdopodobnie cieszy Was fakt, że jesteście w domu i możecie korzystać z Internetu� �

Mam nadzieję, że znajdujecie czas również na czytanie, gry planszowe, rozmowy telefoniczne, gotowanie i

rozwijanie swoich pasji� �

Chciałabym, żebyście dzisiaj przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

1.  Jeżeli masz w domu podręcznik do języka polskiego, przeczytaj zasady Bezpiecznie i kulturalnie w
sieci –s. 20–21. 
Jeżeli Twój podręcznik został w szkole, zapoznaj się z informacjami na stronie:
http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/p/blog-page.html

Wypisz na kartce pięć Twoim zdaniem najważniejszych zasad i umieść je w widocznym miejscu
(np. przy komputerze).

2. Uzupełnij diagram. Litery w zaznaczonych polach dadzą rozwiązanie.
             (krzyżówkę możesz wydrukować i wkleić do zeszytu lub przerysować)

 

19.03.2020 r. czwartek
 
1. W zeszycie zapisz temat: Powtórzenie wiadomości o przysłówku.
2. Wejdź  na  stronę: https://lekcjewsieci.pl/przyslowek/ i  poczuj  się  jak  na  lekcji  (wykonane

polecenia zapisz w zeszycie) � � 

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/p/blog-page.html
https://lekcjewsieci.pl/przyslowek/


3. Wykonaj notatkę na temat przysłówka (możesz ją zrobić w dowolnej formie: tabelka, rysunek,
punkty itp..), która będzie zawiera następujące informacje:

 Czy jest odmienną częścią mowy?
 Na jakie pytania odpowiada?
 Co określa?
 W jaki sposób się stopniuje?
 Jak nie pomylić go z wyrażeniem przyimkowym?

4. Zagraj w grę i sprawdź, czy nie mylisz przysłówka z przymiotnikiem� � 

Kliknij link:  https://wordwall.net/resource/596676

20.03.2020 r. piątek

1. W zeszycie zapisz temat: Powtórzenie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu.
2. Wejdź na stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/podmiot-i-orzeczenie---szybkie-przypomnienie/DMtbU33oQ

Wykonaj ćwiczenia, a w zeszycie zapisz notatkę, w której znajdą się następujące informacje:
 Co to jest podmiot i orzeczenie?
 Co to jest zdanie nierozwinięte?

Możesz skorzystać z informacji w e-podręczniku, które znajdziesz pod ćwiczeniami.

Życzę Wam zdrowia i spokoju!
Zadbajcie o swój dobry nastrój!:)  Na koniec polecam krótki filmik o pozytywnym myśleniu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DLtvnRvzTs0&feature=emb_title

Do zobaczenia!

nauczyciele języka polskiego
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