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18, 19 maja 2020r. 

Temat (2 jednostki): Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej. 

1. Przypominamy wiadomości o budowie zdania i jego głównych częściach - Na 
rozgrzewkę; Przypomnienie, s. 217. 

2. Wskazujemy różnice pomiędzy zdaniem pojedynczym nierozwiniętym i rozwiniętym- 
- ćw. 1; Przypomnienie, s. 217. (ustnie). 

3. Rozwijamy zdania nierozwinięte - ćw. 2. (w zeszycie) i 3. (ustnie). 
4. Uzupełniamy zdania i wskazujemy grupę podmiotu i grupę orzeczenia - ćw. 4. 

 (w zeszycie). 
5. Zapoznajemy się z informacjami o tworzeniu wykresu zdania - Nowa wiadomość. 
6. Uzupełniamy zdanie przedstawione na wykresie - ćw. 5. (w zeszycie). 

Praca domowa 

Uzupełniamy podane zdania właściwymi określeniami i sporządzamy wykresy zdań - 
- ćw. 6., s. 219. 

20, 21 maja 2020r. 

Temat (2 jednostki): Wyczyny Heraklesa. 

1. Zastanawiamy się jakich znamy bohaterów ratujących ludzkość (ustnie). 
2. Po przeczytaniu sprawdzamy znajomość mitu o Heraklesie (ustnie): 

• Czyim synem był Herakles?  

• Dlaczego Hera nienawidziła Heraklesa?  

• Czyją żoną była Alkmena?  

• Jak powstała Droga Mleczna?   

• W jaki sposób okazało się po raz pierwszy, że Herakles posiada nadludzką siłę?  

• Jaką książkę wybrał Herakles do czytania, kiedy odwiedził bibliotekę?  

• W co ubierał się Herakles?  

• Z czym Herakles nigdy się nie rozstawał?  

• Jakimi darami bogowie obdarzyli młodego herosa?  

• W jaki sposób Herakles zdobył żonę?  

• Kto sprowadził na Heraklesa atak szaleństwa?   

• Co uczynił Herakles pod wpływem szału?  

• Kim była Pytia?  

• Dlaczego Herakles zaciągnął się na służbę do króla Eurysteusa?  

• Jakie było pierwsze zadanie Heraklesa zlecone przez króla Myken?  

• Czyją ulubienicą była łania ceryntyjska?  

• Dlaczego heros miał zabić wielkiego dzika?  

• Od ilu lat nie była sprzątana stajnia Augiasza?   

• Co Herakles chciał w zamian za posprzątanie obory?  

• W jaki sposób Herakles zdołał uprzątnąć pomieszczenie w jeden dzień?  
3. Charakteryzujemy bohatera mitu - ćw. 1. i 2., s. (ustnie), s.225. 



4. Opowiadamy o dokonaniach Heraklesa - ćw. 3. (ustnie), wykonujemy zadana z karty 
pracy (pisemnie). 

5. Uzasadniamy, że opowieść o Heraklesie jest mitem - ćw. 4.–6. (ustnie); Ciekawostka, 
s. 225. 

6. Oceniamy postępowanie herosa (ustnie). 
7. Porównujemy Heraklesa z innymi bohaterami - ćw. 7. (ustnie). 

Praca domowa 
Ćwiczenie 9., s.225. (w zeszycie) oraz odpowiadamy (pisemnie) na pytanie: Czy 

chciałbym/chciałabym, aby Herakles został moim przyjacielem? Nasze rozważania 
należy poprzeć argumentami. 

Pozdrawiam. 


