
01.06.2020 r.

Temat: Jak piękny byłby świat.

Recytacja utworu J. Tuwima „Dyzio marzyciel” str. 295

Przypomnienie definicji porównania wskazanie w utworze.

02.06.2020 r.

Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota.

Odczytanie tekstu str. 278-280.

Wypisanie  w  punktach  pożytków  z  posiadania  kota  (na  podstawie  tekstu  i  własnych

doświadczeń.

Zapamiętanie definicji ANTONIM (wyraz przeciwstawny np. dobry – niedobry, zły)

03.06.2020 r.

Temat: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic.

Nowa wiadomość str. 281. Zrób notatkę i zapamiętaj!

Utrwalenie – filmik https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8

Wykonaj ćw. 1 i 2 z podr. s. 281

04.06.2020 r.

Temat: Wiem, co mówię! Zdanie a równoważnik zdania.

Nowa wiadomość podr. s. 282. Zrób notatkę i zapamiętaj!

Utrwalenie – filmik https://www.youtube.com/watch?v=YusxnkRCEoc

Ćwiczenie interaktywne.

Ćwiczenie 3 i 5 z podręcznika str. 283

Temat godziny wychowawczej: Zło dobrem zwyciężaj!

05.06.2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8
https://www.youtube.com/watch?v=YusxnkRCEoc


Temat: Miejsce przecinka w zdaniu.

Przeczytaj tekst na rozgrzewkę oraz nową wiadomość podr. s. 284. Wynotuj najważniejsze

rzeczy. Wykonaj pisemnie ćw. 1 i 2 z podręcznika s. 285

08.06.2020 r.

Temat: Jeszcze raz, czyli powtarzamy.

Wspólnie sprawdzamy wiedzę i umiejętności.

Lektura tekstu „Nazywam się… Maria Skłodowska – Curie” s. 287.

Wykonanie ćwiczeń s. 288

09.06.2020 r.

Temat: Podróż w głąb fantastycznego świata.

Ustne opisywanie obrazu.

Samodzielne zredagowanie opisu na podstawie wysłuchanych wypowiedzi.

10.06.2020 r.

Temat: Metaforyczna podróż.

Redagujemy opowiadanie fantastyczne zainspirowane obrazem z podręcznika str. 289.

15.06.2020 r.

Temat: Świat przedstawiony w lekturze Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady”.

Karty pracy na Teams.

19.06.2020 r.

Temat: Marzenia o Złotym Talonie.

Interpretowanie zachowań i postępowania postaci. Uzupełnienie tabeli:

BOHATER CO ZROBIŁ?
ZACHOWANIE

CO
POWIEDZIAŁ?

O CZYM TO 
ŚWIADCZY?



Wykonaj ćw. 10. Str. 294 z podr. z pracy twórczej.

22.06.2020 r.

Temat: Ogłaszam, że …

Jak napisać ogłoszenie – str. 296

https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew

Napisz w zeszycie ogłoszenie o sprzedaży hulajnogi.

23.06.2020 r.

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte.

Nowa wiadomość str. 318 i 319.

Rozwijanie zdań według wskazań nauczyciela.

24.06.2020 r.

Temat: Zdanie pojedyncze i złożone.

Nowa wiadomość str. 316.

Ćwiczenie 1 s. 316

Przekształcanie zdań pojedynczych w złożone i zdań złożonych w pojedyncze – po jednym

przykładzie, ułożone przez siebie.

https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew

