
Witam Was ponownie! 

Przed Wami kolejna lekcja gramatyki  

i… 

5d 

06.04.2020r. 

Temat: Nad i ale – znam te słowa doskonale. 

1. Opisujemy, gdzie w pomieszczeniu ukazanym na ilustracji znajdują się poszczególne 

przedmioty (Na rozgrzewkę s.175 – ustnie). 

2. Uzupełniamy podane przeze mnie zdania różnymi przyimkami w zależności od 

kontekstu (w zeszycie). 

Oto propozycje zdań: 

[?] słoiku znajduje się dżem. 

[?] słoiku umieszczamy zakrętkę. 

[?] słoiku leży chochla. 

Połóżmy koc [?] ziemi. 

[?] ziemi rośnie marchewka i rzodkiewka. 

Asteroida przeleci [?] Ziemi. 

[?] domu sąsiadów bociany zbudowały gniazdo. 

Najbardziej lubię wracać [?] domu. 

[?] naszym domu mieszka pięć dorosłych osób. 

[?] domu mama urządziła warzywnik. 

3.  Przypominamy wiadomości na temat przyimka oraz wyrażenia przyimkowego 

(Przypomnienie ze s. 175). 

4. Uzupełniamy zdania odpowiednimi przyimkami - ćw. 1. s. 175 – w zeszycie. 

5. Układamy podpisy do fotografii z wykorzystaniem przyimków - ćw. 2. s. 175. 

6. Określamy, na co wpływa przyimek - ćw. 3. s. 176; Nowa wiadomość – w zeszycie. 

7. Zwracamy uwagę na stosowanie właściwych przyimków w wypowiedziach 

(Gramatyka w praktyce – s. 176). 

8. Wskazujemy wyrażenia przyimkowe w tekście - ćw. 4. s. 176 – w zeszycie. 

9. Przypominamy, jaką funkcję pełni w zdaniu spójnik (Przypomnienie ze s. 176; ćw. 5.  

i 6. s. 176) – w zeszycie. 

Uwaga! Pamiętamy o poprawnym używaniu przyimka na przed nazwami niektórych państw 

w bierniku i miejscowniku, np. na Węgry, na Cypr, na Kubę, na Litwę, na Łotwę, na Słowację 

Praca domowa 

Wykonujemy zadania w zeszycie ćwiczeń – dział: Przyimek i spójnik. Przypomnienie 

 i uzupełnienie wiadomości oraz zaglądamy na stronę: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji37  

Powtórzenie wiedzy o przyimkach (wybieramy klasę 5 z datą – poniedziałek, 6 kwietnia). 

 

7, 8 kwietnia 2020r. 

 

Temat (2 jednostki): Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego? 

1. Układamy (w zeszycie) hasło ukryte w sylabach zdania: Szare pola i akcje to dobra 

cioci. 

2. Zastanawiamy się: Dlaczego czasem dochodzi do rywalizacji między rodzeństwem? 



 

3. Zapoznajemy się z notatką Kilka słów o książce – s. 177. 

4. Czytamy tekst: Mówcie mi Bezprym (zwracamy uwagę na fragmenty opisujące 

zachowanie braci wobec siebie). 

5. Układamy pytania do treści – pisemnie. 

6. Omawiamy elementy świata przedstawionego w utworze - ćw. 1. ustnie i 3., pisemnie  

s. 180). 

7. Rozmawiamy o cechach charakteru synów Bolesława Chrobrego - ćw. 2., pisemnie).  

Uwaga! Oto alfabetyczna lista cech charakteru, która się przyda podczas wykonywania 

tego ćwiczenia: ambitny, bojaźliwy, cyniczny, dziecinny, energiczny, fałszywy, 

gwałtowny, honorowy, irytujący, jowialny, kłótliwy, lekceważący, łagodny, mściwy, 

natrętny, opanowany, powściągliwy, rozumny, skupiony, tchórzliwy, uparty, wrażliwy, 

zapamiętały. 

 Podane cechy przyporządkujcie do danego brata. 

 Jeżeli nie znacie znaczenia danego wyrazu, sięgnijcie po słownik języka polskiego. 

8. Przedstawiamy zachowania braci wobec siebie - ćw. 4. ustnie. 

9. Opisujemy uczucia braci na podstawie sytuacji przedstawionej w tekście - ćw. 5., 

pisemnie, wykorzystujemy następujące sformułowania i porównania: krew pulsowała 

w jego żyłach, coś go dławiło w gardle, trzymał nerwy na wodzy, złość w nim 

buzowała, oblał go zimny pot, natrętny jak mucha, trząsł się ze strachu jak osika, 

zbladł jak ściana, serce waliło jak młot, nogi miał jak z waty (pamiętamy o wstępie 

do wypowiedzi pisemnej). 
10. Oceniamy relacje między braćmi - ćw. 6., ustnie). 

Praca domowa 

Poszukiwanie w Internecie informacji o synach Bolesława Chrobrego i sporządzenie na ich 

temat notatki oraz odpowiedź pisemna na pytanie: W jaki sposób autorka potraktowała 

postacie historyczne i w jakim celu to zrobiła? 

Pozdrawiam.  

Longina Gajewska 

 

 
 

Następne tematy po świętach. 


