
 Zadania z języka polskiego dla klasy 5 C ( 6.04- 17.04.2020 r.) 

 Zadania dla klasy 5 C od 15.04 -17.04. 2020 r. 

T: Nie dukat czyni szczęśliwym. 

Cel: Poznaję legendę „Złota kaczka” Artura Oppmana. Poznaję pojęcie „akcja”. Czytam ze 

zrozumieniem. Korzystam z przypisów.  

1. Przeczytaj fragmenty legendy pt. „ Złota kaczka” ( podręcznik s.194-197 ) 

2. Zapoznaj się z krótką biografią Artura Oppmana ( podręcznik s.196 ) 

3. Wykonaj zad. 1 s. 197 ( opowiedz legendę komuś bliskiemu, postaraj się mówić starannie, 

wyraźnie, nie „ połykaj” końcówek wyrazów, moduluj głos-mów ciszej, głośniej – w zależności 

od emocji). Jeśli się nie wstydzisz, przyślij ustną prezentację za pomocą filmiku (oczywiście 

tylko dla chętnych ) 

4. W zeszycie wykonaj mapę pamięci ze słowem „ szczęście”. Do wyrazu szczęście dopisz/ 

dorysuj jak najwięcej skojarzeń (np. szóstka z j. polskiego ) 

5. Wyszukaj w słowniku wyrazów bliskoznacznych (synonimów ) wyrazy, wyrażenia 

bliskoznaczne do słowa „ szczęście” 

T: Nie dukat czyni szczęśliwym (kontynuacja) 

1. Zad. 2 s. 198 

Zapisz schemat do zeszytu. Poniżej jest napisane rozwiązanie. 

Zwróć uwagę, że kolejne wydarzenia są ze sobą powiązane, tworzą jedną całość. 

Zdarzenie 1 (przyczyna: Bieda warszawskiego szewczyka); która wywołuje 

Zdarzenie 2 (skutek, który się staje: Poszukiwanie złotek kaczki; przyczyną: rozmowa z zaklętą 

królewną) która wywołuje 

Zdarzenie 3 ( kolejny skutek: Przyjęcie stu dukatów i zobowiązania ;  co powoduje wydawanie 

pieniędzy na własne potrzeby)  

Zdarzenie 4 ( Zauważenie biednego weterana ;  dlatego nastąpiło obdarowanie go pozostałym 

złotem ) co powoduje 

Zdarzenie 5 (Odebranie Lutkowi bogactwa przez królewnę; to powoduje wsparcie dobrych ludzi) 

aż do osiągnięcia celu 

Cel : Osiągnięcie szczęścia i dostatku 

  2. Przepisz do zeszytu co to jest „ akcja” ( podręcznik s.198 ) 

  3.  Wykonaj zad. 3 s.198 

  4. Zapoznaj się ze słowami w „słowniczku” s.198 

Aforyzm (maksyma, sentencja, złota myśl ): - skłania do refleksji, 

                                                                              - ma w sobie mądrość, 

                                                                              - wyraża ogólną myśl związaną z życiem człowieka, 

                                                                              - jest krótki i zwięzły. 



Przykład aforyzmu z tekstu: „ Nie dukat(…) daje szczęście, ino praca i zdrowie”.Zad.8 s.198.    

 Zadanie dla klasy 5C  na okres 6. 04.-8.04. 2020 r. 

 

T: Pisownia wyrazów z h i ch 

Cel: Doskonalę pisownię wyrazów z h i ch. 

1. Wykonaj zad.9 i 10 s. 186 ( niebieski podręcznik) 

2. Ułóż wesołe dyktando z jak największą ilością wyrazów z h i ch. Przyślij dyktando na moją 

pocztę: a.smolinska@sp26gdynia.pl do 17 kwietnia. 
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