
04.05.2020 r. 

Temat: Szewczyk – baśniowy super bohater! 

Odczytanie baśni Kolberga podr. s. 232-234, rozmowa na temat jej treści. 

Ćwiczenie 5,6 z podr. s. 234 

Scharakteryzowanie bohatera przez uzupełnienie zdań: 

Szewczyk nie mógł przejść obojętnie obok potrzebujących pomocy zwierząt, zatem był 

…………. i …………….. Bohater nie przestraszył się gróźb czarownicy, zatem wykazał się 

…………. Szewczyk zakochał się w księżniczce od pierwszego wejrzenia, co świadczy o tym, że 

był ………….. 

Praca twórcza -  rymowane zaklęcie, morał Twojej ulubionej baśni. 

Szukanie motywów wędrownych, podanie przynajmniej dwóch tytułów baśni: 

1 motyw: Dla zwierzątek był miły, więc mu się odwdzięczyły. 

2 motyw: Na koniec szczęście pewne, za żonę dostał królewnę. 

05.05.2020 r. 

Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla. 

Samodzielne czytanie tekstu Janusza Stanny s. 235- 237 

Praca z tekstem: wypełnienie tabeli oraz uzupełnienie notatki: 

Zabawni bohaterowie  
 

Zabawne sytuacje  
 

Zabawne wypowiedzi  
 

 

..istoria i kr..lu Dardanelu jest pełna ..umoru Śmiech wzb..dza postać kr..la, ale te.. jego 

dwo..an. Niesły..ane decyz.. władcy wprowadzają na jego dwo..e zam..t i sieją zgorszenie. 

Ostatnia decyzja ..ardanela to pozbycie się karocy, kt..ra była zbyt ..ałaśliwa i wyjątkowo 

........wygodna. Król p..esiadł się na rower i odje..ał w siną dal. 



 

06.05.2020 r. 

Temat: Ortografii się nie boimy, bo zasad się chętnie uczymy. Pisownia wyrazów  

z „ch” i „h”. 

Przypomnienie zasad pisowni „ch” w wyrazach podr. s. 239 oraz 242 (mind – map) i „h” 

podr. s. 240 oraz 245 (mind- map). 

Proszę zredagować dwie pięciozdaniowe baśniowe historyjki, w których użyjecie dziesięć 

wyrazów: w pierwszej z „ch” a w drugiej dziesięć wyrazów z „h”. W zeszycie wpisujemy je 

na kolorowo. 

 

07.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

Sprawdzamy wiedzę i umiejętności rozwiązując wspólnie zadania: Świat baśni legend  

i mitów podr. s. 247-248. 

08.05.2020 r. 

Temat: Wśród przyjaciół. 

Opisujemy obraz z podręcznika s. 249 (tak, jak to robiliśmy w klasie) uwzględniając 

odpowiedzi na zamieszczone pod nim pytania. 

11.05.2020 r. 

Temat: Zabawa na łące. 

Analiza i interpretacja wiersza W. Bełzy „Motyl”: temat wiersza, nastrój, refleksja po lekturze 

– co jest ważne gdy spędza się czas na łonie natury, blisko przyrody? 

12.05. 2020 r. 

Temat: Z wyrazami wdzięczności … 

Czytamy instrukcję jak napisać podziękowanie – podr. s. 254-255  



Ćwiczenie 4  podr. s. 255 

Temat godziny wychowawczej: O grzeczności na co dzień – podr. s. 250-251. 

 


