
4a lekcje  30.03 – 3.04.2020 

30. 03.2020r. 

Temat: Co myślę o postępowaniu zabójcy z „Powrotu taty” Adama Mickiewicza? 

1. Przeczytaj uważnie tekst – ze zrozumieniem. 

2. Wypisz bohaterów tekstu. 

3. Zapisz w zeszycie uporządkowane punkty z zadania 2 str.187. 

4. Odpowiedz na pytanie z zadania 4a str.187 i uzasadnij swoją ocenę bohatera tekstu. 

31.03.2020r. 

Temat: O zwyczajnych sytuacjach w niezwykły sposób – OBRAZY POETYCKIE 

1. Przeczytaj wiersz na str. 188. 

2. Odpowiedz jednym zdaniem, jaką czynność jest opisana. 

3. Zapisz w zeszycie : OBRAZ POETYCKI – wyobrażenie, jakie powstaje u czytającego wiersz, dzięki słowom, 

jakich użył autor. 

4. Wykonaj na całej stronie w zeszycie zada.5a str.190. 

5. Nadaj tytuł swojemu rysunkowi. 

1.01.2020r. 

Temat: Jak zapisujemy wyrazy zakończone na – ów, -ówna, -ówka? 

1. Podręcznik str.190 -191 

2. Zapisz w zeszycie ( na kolorowo) zasadę: 

W wyrazach zakończonych na -ów ,-ówka, -ówna piszemy ‘Ó’ z wyjątkiem słów: skuwka, zasuwka, wsuwka. 

3. Przeczytaj  polecenie1. str.190 i odpowiedz w zeszycie ( tylko wypisz wyrazy) na pytania w tym 

zadaniu. Podkreśl zakończenia wyrazów, o których mówi temat.  

4. Przeczytaj informacje w ramce na str. 191 

5. Zapisz w zeszycie poprawnie wykonane zadanie 3 str.191. – UWAGA!  Z każdego podpunktu wybierz 

sobie po 4 przykłady i zapisz w ten sposób  

kartka – kartkówka  

 

3.04. 2020r. ( 2. Lekcje)  

 

Temat: Co dzidziuś robi w kałuży? 

 

1. Zapisz ( na kolorowo)  w zeszycie zasady: 

U piszemy ZAWSZE na końcu wyrazu i najczęściej na początku wyrazu oraz w zakończeniach: - unek, -unka,         

-uje, - uś, - ura, -ujący, -unio. 

Przykłady: na biurku, uczennica, rysunek, opiekunka, wychowuje, dzidziuś, kura, kłujący, dziadziunio 

Wyjątki: ósmy, ósemka, ówczesny, ówdzie 

2. W zeszycie zrób zadanie 1 str.194. Przepisz cały tekst uzupełniony o odpowiednie słowa  ( patrz na rysunek). 

3. Zrób w zeszycie tabelkę zgodnie z zadaniem 2. na stronie 195 i uzupełnij ją odpowiednimi wyrazami z tekstu 

umieszczonego w tym ćwiczeniu. 

4. Naucz się na pamięć zasady podanej pod tematem dzisiejszej lekcji. 

MIŁEGO WEEKENDU       

 

 


