
 

Drodzy Uczniowie, 

podaję kolejne tematy. 
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20 kwietnia 2020r. 

 

Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach? 

 

1. Zapoznajemy się z fragmentami artykułu Przysłowiowa Polska.  

2. Czytamy Nową wiadomość s. 186 

3. Rozmawiamy o przysłowiach w kulturze polskiej - ćw. 1. oraz odpowiadamy na 

pytania (ustnie): 

• Czym jest przysłowie?  

• Co wyrażają przysłowia? 

• Dlaczego mówi się, że są mądrością narodu?  

• Jak często posługujecie się przysłowiami?  

• Jakich przysłów używacie najczęściej? 

• Czego one nas uczą? 

• Dlaczego stosowanie ich w wypowiedziach ma znaczenie?  

Uwaga! W zeszytach dokańczamy podane zdania: 

• Przysłowie to...  

• Każde ma wielką wartość w kulturze i tradycji, ponieważ… 

• Stosowanie przysłów w wypowiedziach podnosi...  

• Przysłowia pozwalają jaśniej wyrażać... 

4. Wyjaśniamy przysłowia cytowane w tekście - ćw. 2 (ustnie). 

5. Przechodzimy do ćwiczeń z zastosowaniem przysłów - ćw. 3.–5 (w zeszycie). 

6. Poprawiamy błędy w zapisie przysłów - ćw. *6 (w zeszycie). 

Praca domowa 

1. Zapraszam na stronę. Napiszcie o swoich wynikach. 

https://wordwall.net/pl/resource/252068/powiedzenia-i-przys%C5%82owia  

2. Proszę o wypełnienie karty pracy - pochodzenie przysłów. 

Uwaga! Uzupełnione karty pracy wklejamy do zeszytu lub odpowiadamy pisemnie na 

pytania z kart. 

 

21 kwietnia 2020r. 

 

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że... 

 

1. Wykonujemy zadania z karty pracy „Zdania i równoważniki zdań”.  
2. Uzupełniamy dialog właściwymi znakami interpunkcyjnymi - Na rozgrzewkę. 

3. Przypominamy wiadomości o rodzajach zdań ze względu na cel wypowiedzi 

Przypomnienie ze s. 188. 

4. Określamy rodzaje zdań - ćw. 1. s.188. 

5. Przekształcamy tekst - ćw. 2. s.188. 

6. Przypominamy różnicę między zdaniem a równoważnikiem zdania - ćw. 4.; 

Przypomnienie ze s. 189. 

7. Przekształcamy równoważniki zdań w zdania i odwrotnie - ćw. 5. i 6. s.189 – 190. 

Praca domowa 

Jako utrwalenie wiadomości o wypowiedzeniach - ćwiczenia dotyczące zdań, 

równoważników zdań oraz rodzajów zdań. 



http://pisupisu.pl/klasa5/zdanie-i-rownowaznik-zdania  

Oraz zamienianie zdań na równoważniki zdań, a równoważniki zdań – na zdania.  

Proszę, we wszystkich zdaniach, także tych nowo utworzonych, wskazać orzeczenia.  

Uwaga! Orzeczenie (co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? – to najczęściej 

czasownik w formie osobowej, np.: Szybko wracajcie do domu. 

• Dzieci radośnie śpiewały.  

• Zrezygnowałam z wycieczki.  

• Nareszcie koniec lekcji.  

• Mały kotek oddalił się od mamy.  

• Jutro rodzinny wyjazd nad morze. 

 

 


