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Zestaw 5 

Witam Was na kolejnej lekcji! 

Cieszę się, że wysłaliście odrobione zadania. Świetnie Wam idzie! 

Za każde odesłane i poprawnie wykonane  zadanie stawiam plusy.  

Sześć plusów to ocena celująca.  

Część z Was  pilnie pracuje  na eduelo. Wykonywane tam testy będą oceniane.  

Oto zasady: 

Jeśli rozwiążesz  test  w całości dostaniesz plusy za pracę: 

+++  dla  84-100% poprawnych odpowiedzi 

++ dla 71-83% poprawnych odpowiedzi 

+ dla  30-70% poprawnych odpowiedzi 

Sześć  plusów to ocena celująca  wagi 2 – zadanie domowe. 

Za dodatkowe zadania, konkursy i quizy – ocena z wagą  1 – aktywność.  

 

Plusy za testy: Fikcja czy realizm, List, Znaki interpunkcyjne na końcu zdania – zostały 

już  wystawione. Zajrzyj do VULCANA! Wyżej wymienionych testów nie będę już 

oceniać – termin ich wykonania minął. O nowe plusy walczymy wykonując nowe  testy. 

Uwaga! Tylko niektóre lekcje będą zawierały test.  Oto ranking Waszej klasy:  

                          Gratuluję!!! 
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Zamieszczam tabelę z nowymi wagami ocen. 
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Sprawdź się ! 

Oto prawidłowe rozwiązania do zestawu 4. Porównaj je ze swoimi 

odpowiedziami i nanieś potrzebne poprawki.  

1. Zatytułuj każdą zwrotkę wiersza. 

1 zwrotka: Oczekiwanie na słońce  

2 zwrotka: Diabelskie harce na dachu  

3 zwrotka: Skarb rynny  

4. zwrotka: Pierwsze trawki  

    2. Przyporządkuj przenośnie ich znaczeniom (połącz w pary). 

czerniejąca dziura – otwór rynny,  

lodowy spód buta – oblodzenie rynny,  

najbielsze szaty – płatki kwiatów,  

życie zakończył – stopniał,  

sypią się monety – wylatują kryształki lodu  

3. Wyszukują w wierszu cztery  ożywienia. Wypisz je do zeszytu.  

„śnieżyczki w najbielszych szatach czekają na wschód słońca”,  

 „jodły w mroku majaczą, ogrodu pilnują”,  

„na odwilży lodowy buta spód spękał, życie zakończył”,  

„pod oknem, po bieli, skaczą pierwsze zielone trawki”  

4. Powiedz, do czego zostały porównane: 

uszy zajęcy – „jak ledwo otwarte wielkie nożyce”;  

głowa kota – „jak wielka furażerka”;  

wrony krążące nad górami – „jak sczerniałe ze starości poszycie” 

5. Przytocz kilka epitetów z wiersza (minimum trzy) 

„cieniutkie, czarne widełki sadu” 

„w najbielszych szatach” 

„długiego starego buta” 
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                                             Lekcja                                     31.03.2020 r. 
Temat: Gawęda o sztuce. 

NaCoBeZu 

1. Znam termin gawęda. 

2. Wiem co to jest  karykatura. 

3. Znam różnicę między portretem a autoportretem.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Znajdź w internetowym słowniku  termin gawęda i przepisz wyjaśnienie do zeszytu. 

Link do słownika http://stl.kochamjp.pl/ 

 

2. Przeczytaj tekst Bożeny Fabiani, Moje gawędy o sztuce (podręcznik s. 202-206). 

 

3. Narysuj oś czasu. Zaznacz na niej wiek, w którym tworzył artysta. Wymień fakty z jego 

życia, o których wspomina autorka tekstu. Zadanie 3.  wyślij do nauczyciela.  

 

4. Wyjaśnij czym różni się autoportret od portretu. Wykonaj notatkę w formie tabeli lub 

mapy myśli. Informacji poszukaj w Internecie. 

 

5. Przeczytaj: str. 207 – Zapamiętaj – Zgrubienie. 

 

6. Obejrzyj dwa portrety ostatniego chlebodawcy artysty. Powiedz, które elementy twarzy 

cesarza zostały karykaturalnie przerysowane. Wypisz min. cztery cechy.  

 
 

http://stl.kochamjp.pl/
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7. Taki sposób przedstawiania postaci nazywamy karykaturą.  

 

 

8. Zadanie domowe dla chętnych: Przyjrzyj się zamieszczonym reprodukcjom obrazów. 

Wymyśl, jak mógłby wyglądać namalowany przez Arcimbolda portret lekarza lub  

kosmonauty. Wykonaj rysunek i prześlij do nauczyciela – termin 10.04.2020 r.  

  

9. Skan lub zdjęcie zadania 3. prześlij do 1.04.2020 r. – do godziny 11.00. 

adres:polskize8@gmail.com 

Podpisz plik według schematu: Imię_Nazwisko_klasa_zadanie2’ 

Ania_Kowalska_6a_zadanie2 
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                                 Lekcja                                                  1.04.2020 r.  
Temat:  Powtórzenie wiadomości  o głoskach i literach 

NaCoBeZu 

1. Rozróżniam głoskę od litery. 

2. Potrafię wskazać dwuznaki. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Przypomnij sobie.  

Głoska to najmniejszy dźwięk mowy, który można wyodrębnić w wyrazie. 

Litera to zapisany znak głoski. 

 

 

Alfabet to zbiór wszystkich liter w danym języku ułożonych według ustalonej kolejności: a, ą, 

b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, n, o, ó, p, q, r, s, ś, t, u, v, w, x, y, z, ź, ż. 

W języku polskim stosuje się też dwuznaki: ch, cz, dz, dz, dz, rz, sz. 

 

 

 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156747
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156747
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/156747
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Zadania do wykonania: 

1. Uporządkuj książki w kolejności alfabetycznej według podanych kryteriów.  

a) nazwisko autora 

b) tytuł 

 

2. Policz głoski i litery.  Zadanie 2.  wyślij do nauczyciela. 

drzwi - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

kucyk - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

szelest - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

karmnik - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

niańka - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

bucior - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

czosnek - ilość głosek…………., ilość liter …………….. 

Pomoc 
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3. Przeczytaj wiersz.  

Joanna Papuzińska 

Mowa Piasta 

Mowa Piasta jest piaszczysta:  

zgrzyta, chrzęści, skrzypi, śwista  

lub trzepocze jak sześć spódnic,  

które się na sznurze suszą  

i znak dają naszym uszom,  

że już wyschły.  

Mowa Piasta jest liściasta.  

Szemrze, szepcze i szeleści  

szumem sosen, brzóz, czereśni,  

suchorostów i porostów,  

kiedy nas utula do snu.  

Czasem bywa też kolczasta  

mowa Piasta.  

Czasem można się w niej zgubić…  

Ale ten, kto ją polubi,  

kto się dobrze w niej rozgości,  

będzie wiele miał radości.  

 

4. Odszukaj w tekście wiersza wyrazy zawierające dwuznaki. Zapisz je do zeszytu. 

5. Zapisz w zeszycie taki wyraz, który zawiera najwięcej głosek, oraz taki, który zawiera 

najwięcej liter. 

 

 

Dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji.  

Pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo  

Czekam na Wasze zadania.   

Pani Kasia  

 

 


