
Drodzy Uczniowie! 
Zgodnie z zapowiedzią, w bieżącym tygodniu korzystamy wyłącznie z podręcznika „Nauka o języku i ortografia”. 
 
26.05.20r. (lekcja on-line) Temat: Spółgłoski miękkie i twarde oraz dźwięczne i bezdźwięczne. (str. 11-19) 

1.     Na początek przypominam , jakie funkcje pełni litera i, co sprawiało Wam trudności w kl. 4. 
        Informacje zapisane kolorem czerwonym może ułatwią zrozumienie zagadnienia. 
        Proszę o przepisanie lub wydrukowanie i wklejenie do zeszytu. 
 

 
 Litera i oznacza samogłoskę, gdy znajduje się: 

                       - na początku wyrazu 
                     np.   iloraz (i-l-o-r-a-z) – 6 liter, 6 głosek;        indyk (i-n-d-y-k) – 5 liter, 5 głosek          

                 - przed  spółgłoską 
                     np.  zima (zi-i-m-a) – 4 litery, 4 głoski;   budzik (b-u-dzi-i-k) – 6 liter, 5 głosek           
      - na końcu wyrazu  
                     np.   taki (t-a-ki-i) – 4 litery, 4 głoski;       bogaci (b-o-g-a-ci-i) – 6 liter, 6 głosek 
  
„I” występujące w tych pozycjach tworzy sylabę, np. i-lo-raz, in-dyk, zi-ma, bu-dzik, ta-ki, bo-ga-ci 
                   

 Litera i nie oznacza samogłoski, gdy występuje przed samogłoską. 
  
               np. zielony (zi-e-l-o-n-y)- 7 liter, 6 głosek;   niedziela (ni-e-dzi-e-l-a) – 9 liter, 6 głosek 
 
„I” występujące przed samogłoską nie tworzy sylaby, np. zie-lo-ny  (w tym wyrazie sylabę tworzy litera 
„e”);    bia-ły (w tym wyrazie sylabę tworzy litera „a”) 
 

 Litera i zawsze oznacza miękkość występującej przed nią spółgłoski. 
 

 

2.   Zapoznajcie się z objaśnieniem pojęcia  znaki diakrytyczne  (str.12) oraz informacjami z ramki  

      Zapamiętaj !(str.13). 

3.  Zad. 10/14 – pisemnie  (na lekcji to zadanie odczyta Eliza Honzyk) 

4.  Zapoznajcie się z informacjami z ramki Zapamiętaj! (str.16). 

5.  Zad. 4/17 – ustnie (na lekcji to zadanie odczytają Zosia i Paulina) 

6.  Zad. 6/17 –pisemnie (na lekcji to zadanie odczyta Kacper) 

7.  Zad. 7/18 – ustnie (na lekcji to zadanie odczytają Robert i Oskar) 

8.  Zad. 8/18-19 – ustnie (na lekcji to zadanie odczyta Hania) 

9.  Zad. 9/19 – ustnie (na lekcji to zadanie odczyta Marta) 

 

27.05.20r. – Temat: Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (str. 216-218) 

 1. Zapoznajcie się z informacjami z ramki Przypomnij sobie!(str. 217) i Zapamiętaj! (str.218). 

2.  Zad. 6/218 – pisemnie (na lekcji on-line 29 maja to zadanie odczyta Małgosia) 

3.  Zad. 7/218 – ustnie (na lekcji on-line 29 maja to zadanie odczyta Agata) 

 

28.05.20r. - Temat: Oznaczanie spółgłosek miękkich (str.219-221) 

1.  Zapoznajcie się z informacjami z ramki Przypomnij sobie!(str. 220) 

2.  Zad. 4/220 – pisemnie (na lekcji on-line 29 maja to zadanie odczyta Franek Zarzycki) 

3.  Zad. 8/221 – pisemnie (na lekcji on-line 29 maja to zadanie odczyta lub napisze na czacie Eliza Plichta) 

 

29.05.20r. (lekcja on-line) Temat: Sylaba i dzielenie wyrazów (str. 20-22) 

1.  Wyznaczone osoby odczytają zadania z dwóch poprzednich tematów. 

2.  Ustnie wykonamy zadania ze str. 21-22 (chętni uczniowie). 

UWAGA!  2 czerwca – powieść „W pustyni i w puszczy”,  5 czerwca – ostateczny termin przesyłania filmików  

                  o bogach i zaprezentowania „Zeszytu lektur” (TYLKO DLA CHĘTNYCH!) 


