
Witam Was! 

Na kolejny tydzień 2 tematy z literatury i jeden z gramatyki.  

Przypominam, że wszystkie notatki i zadania muszą być zapisane w zeszycie. 

20.04.20r.     Temat: W poszukiwaniu epitetów – M. Strzałkowska Kosze pełne snów    (str. 222-223) 

 Przeczytaj informacje Wiem więcej i wiersz M. Strzałkowskiej Kosze pełne snów.          

 Zad. 1 i 2/223 

      Poniżej wypisałam wszystkie określenia snów wyrażone przymiotnikami, zostały podkreślone określenia 

oceniające. Należy uporządkować je alfabetycznie i dopiero wtedy przepisać do zeszytu. 

   Długie, krótkie, smutne, wesolutkie, kolczaste, mięciuteńkie, czarno – białe, kolorowe, wiosenne, letnie, 

zimowe, mokre, suche, ciche, głośne, grzeczne, nieznośne, słoneczne, pochmurne, mądre, bystre, głupie, 

bzdurne (23 określenia) 

 Zapamiętaj pojęcie EPITET! 

 Zad. 3/223 

    Epitety o podobnych znaczeniach, np.    bystre – mądre, głupie -  bzdurne. 
    Epitety przeciwstawne (kontrastowe), np.   smutne – wesolutkie, mokre – suche, ciche – głośne. 
    Takie zestawienia wyrazów podkreślają różnorodność snów. 
 

 Wykonaj zad. 6/223 (Tylko uzupełnij, nie wyjaśniaj sensu).  

 Dla chętnych Zabawy wyobraźni (str. 223). 

       Jeśli ktoś zdecyduje się napisać pracę (minimum 1 strona zeszytu), odczyta ją podczas zaplanowanej 

lekcji on-line w dn. 24.04.20r. i otrzyma ocenę. 

21.04.20r.       Temat: Chodzić z głową w chmurach. Porównanie – J. Ratajczak Obłoki  (str. 224 – 226) 

 Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka Obłoki (str.224). 

 Zad. 1/225 

    Ożywione elementy krajobrazu, np.                               Uosobione elementy krajobrazu, np. 

    Obłoki / Płyną w górze                                                      Kościelna je wieża / przymierza 

    Zegar ratuszowy / próżno nastawia głowę.                   (obłoki) Potem całą noc płaczą 

    Dachy domów / Wyciągają szyje po kryjomu. 
 

 Zapoznaj się z informacjami i zapamiętaj pojęcie PORÓWNANIE! 

 Zad. 4/225 

 a.  czuje się jak młody bóg   b. śpi jak suseł    c. siedzi cicho jak mysz pod miotłą   

 d. gada jak najęty  e. drze się jak opętany 

Po przepisaniu porównań ułóż z każdym z nich po jednym zdaniu dotyczącym Twoich znajomych, np. 

 Moja koleżanka Ania na każdej lekcji języka polskiego siedzi cicho jak mysz pod miotłą. 

 Wykonaj zad. 5 i 6/226. 
 



Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” ( str.145 – 149) 

 Do tematu: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia proszę dopisać zad. 9/145-146 

 

 

24.04.20r.      Temat: O związkach wyrazowych w zdaniu  (str.147 – 149) 

 Zad. 1/147, np. 

 

 Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj! 

 Wykonaj zad. 2/148 i 3/149. 

UWAGA!  Proszę „zdobyć” lekturę Tajemniczy ogród i przeczytać ją do 18 maja 2020r. 


