
Drodzy Uczniowie! 
Zgodnie z zapowiedzią, w bieżącym tygodniu korzystamy wyłącznie z podręcznika „Literatura i kultura”. 
 
25.05.20r. (lekcja on-line) Temat  nr 1: Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem (str. 200-201)  

Uwaga! Na początku lekcji odczytamy zadania domowe z ortografii (chętni uczniowie) 

 

1. Przygotujcie się do lekcji on-line (temat nr 1).  

Wszyscy  przeczytajcie wiersz „W marcu nad ranem” (str.200) i zapoznajcie się z zadaniami zamieszczonymi 

na str. 200-201 oraz pojęciem „obraz poetycki”. 

2. Do odpowiedzi ustnych przygotują się następujący uczniowie:  

 Paulina Cichosz – zad. 1/200 

 Dominika – zad. 2/200 

 Alicja – zad. 3/201 

 Piotr – zad. 4/201 

 Weronika – zad. 5/201 (pierwsze polecenie) 

 Tomek – zad. 6/201 

 Mateusz – zad. 4/201 

 

25.05.20r. (lekcja on-line) Temat  nr 2: Impresja na temat wdzięku (str. 214-216)  

3. Przygotujcie się do lekcji on-line (temat nr 2).  

Wszyscy  przeczytajcie wiersz „W stroju z mgły” (str.214) i zapoznajcie się z zadaniami zamieszczonymi na 

str. 214-216 oraz pojęciami: „przerzutnia”, „liryka”. 

4. Do odpowiedzi ustnych przygotują się następujący uczniowie:  

 Wojtek – zad. 1/215 

 Oliwia – zad. 2/215 

  Paulina Stańczyk – zad. 4/216 

 Zosia – zad. 5/216 

 Kalina – zad. 6/216  

 Maja – zad. 7/216 

 Artur – zad. 8/216 

 

27.05.20r. (lekcja on-line) Temat  nr 1: Oryginalne obrazy malarza oryginała (str. 202-207) 

1.  Przygotujcie się do lekcji on-line (temat nr 1).  

 Przeczytajcie tekst „W marcu nad ranem” (str.202-206) i zapoznajcie się z zadaniami zamieszczonymi na str. 

206-207 oraz pojęciami: „zgrubienia”, „motto”. 

 Materiały na lekcję zostaną przygotowane przeze mnie. 

27.05.20r. (lekcja on-line) Temat  nr 2: Czarodzieje pędzla i pióra. Rady dla opisujących obraz (str. 208-211) 

2.  Przygotujcie się do lekcji on-line (temat nr 2).  

Przyjrzyjcie się reprodukcjom obrazów na str. 208-209,zapoznajcie się z zadaniami zamieszczonymi na str. 

209-210 oraz „Radami dla opisujących obraz”. 

 Materiały na lekcję zostaną przygotowane przeze mnie. 

 

28.05.20r. - Temat: Radość czytania. Przybij piątkę (str.285) 

 

1. Wykonajcie pisemnie zad.1 i 2/285 (odczytacie na lekcji on-line 1 czerwca). 

 

UWAGA!  1 czerwca – lektura,   

                   8 czerwca – ostateczny termin zaprezentowania „Zeszytu lektur” (TYLKO DLA CHĘTNYCH!) 

 

 


