
Zadania dla kl. 5 c ( 18-22.05. 2020 r. 

T: Odgłosy świata. J. Twardowski” Klasówka z religii” – temat omówimy we wtorek na Teams 

Cel: Rozpoznaję wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeja ) i określam ich funkcje. 

1. Zamknij na minutę oczy i posłuchaj, co słyszysz. Jakie dźwięki cię otaczają? 

2. Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego „ Klasówka z religii” ( podręcznik s.240) 

3. Przygotuj się do omówienia zadań: 1, 2,3,4,5,6,7 s. 241. 

4. Do zeszytu przepisz definicję , co to są wyrazy dźwiękonaśladowcze (s.242 ). 

5. Wykonaj w zeszycie zadanie 8 s. 242 

6. Podaj przykłady innych odgłosów, które mogła usłyszeć osoba mówiąca w wierszu ( podmiot 

liryczny) 

 T:  Typy związków wyrazowych.- temat dokładnie omówimy w czwartek na Teams 

Cel: Poznaję typy związków wyrazowych ( związek zgody, związek rządu i związek przynależności. 

1. Przygotuj się do omówienia zadania 1 ( s. 123- niebieski podręcznik ) 

2. Z zadania 2 przepisz do zeszytu związki główne ( podmiot i orzeczenie), które znajdziesz w 

podanych zdaniach. Ustal w jakiej liczbie i w jakim rodzaju występują wyrazy tworzące 

związek główny. 

3. Wykonaj zadania 3, 4 , 5 ( nie musisz  przepisywać do zeszytu) 

4. Przeczytaj i zapamiętaj definicję dotyczącą typów związków wyrazowych. 

5. Pozostałe zadania będziemy rozwiązywać podczas lekcji  w czwartek na Teams 

  T: Czy cień rymuje się z wiem? Józef Ratajczak „ Cień na ścianie” 

Cel: Poznaję pojęcia: rymy dokładne i rymy niedokładne, rymy żeńskie i rymy męskie. 

1. Wyszukaj w dostępnych ci źródłach ( najlepiej w słowniku frazeologicznym) objaśnienia do 

podanych związków wyrazowych: 

blaski i cienie czegoś- 

usunąć się w cień- 

bać się własnego cienia- 

chodzić za kimś jak cieć- 

        2.    Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka ze s.243 

        3.    Wykonaj zadania 3, 4 s.244 ( w zeszycie) 

        4.     Zapisz w zeszycie co to są rymy dokładne i niedokładne, rymy żeńskie i męskie. 

        5.    W zeszycie wykonaj ćwiczenie 6 i 7 s. 244 

 


