
JĘZYK  POLSKI   KLASA  V 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 26.10 – 06.11.2020r.  

 

Temat 1: Jakie potrawy podawano na śniadanie w domu Sędziego? (fr. „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza) 

Cele lekcji: 

- określanie tematyki utworu, 

- wprowadzenie pojęcia „epitet”, 

- wypisanie epitetów z tekstu. 

Materiały – podręcznik, s.85, zeszyt ćwiczeń, s.69-73. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Zapisanie zasad obowiązujących przy stole podczas jedzenia. 

 

Temat 2: Gwarą podhalańską o śpiących rycerzach. 

Cele lekcji: 

- rozumienie pojęć „legenda”, „gwara”,, 

- ćwiczenia słownikowe dotyczące znaczenia wyrazu „gwara”, 

- analiza tekstu legendy. 

Materiały – podręcznik, s.94-96, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 3: Rozmawiamy o polskich pieśniach ludowych. 

Cele lekcji: 

- analiza przeczytanych tekstów, 

- dobieranie synonimów, 

- wyjaśnienie pojęcia „etnografia”.  

Materiały – podręcznik, s.97-100, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 4-5: Kto i do kogo mówi w wierszu Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii 

Bobrówny”? 

Cele lekcji: 

- ćwiczenia słownikowe, 

- przedstawienie informacji na temat Juliusz Słowackiego, 

- analiza tekstu wiersza. 

Materiały – podręcznik, s.101-105, zeszyt ćwiczeń, s.74-75.. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Juliusz Słowacki – na osi  czasu.  

 

Temat 6-7: Opisujemy pomnik. 

Cele lekcji: 



- wypowiedzi na temat obrazu Kossaka, 

- przedstawienie faktów z życia Kościuszki, 

- analiza przykładowego planu opisu pomnika, 

- opis pomnika – ćwiczenia redakcyjne. 

Materiały – podręcznik, s.108-111, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 8: W jakich okolicznościach powstała pieśń „Marsz, marsz Polonia”? 

Cele lekcji: 

- podanie informacji na temat znanych polskich pieśni patriotycznych, 

- wyjaśnienie okoliczności powstania utworu, 

- wypowiedzi na temat uczuć, jakie miała wywoływać pieśń. 

Materiały – podręcznik, s.112-113. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Polecenie z podręcznika, s.113. 

 

Temat 9: Planujemy wycieczkę do wybranego muzeum warszawskiego. 

Cele lekcji: 

- rozmowa na temat pamiątek patriotycznych, 

- ćwiczenia słownikowe, 

- sporządzenie notatki graficznej na temat muzeum. 

Materiały – podręcznik, s.114-115, zeszyt ćwiczeń, s.93-96. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Polecenie z zeszytu ćwiczeń, s. 93-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


