
JĘZYK  POLSKI      KLASA  V 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 09.11 – 29.11.2020r.  

 

Temat 1-2.: Obrona Grodna w formie komiksu. 

Cele lekcji: 

- określanie tematyki utworu, 

- wyodrębnienie elementów świata przedstawionego, 

- wskazanie cech komiksu. 

Materiały – podręcznik, s.116-121, zeszyt ćwiczeń, s.97. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 3.: Duma z bycia Polakiem, czyli jak mówić o Polsce. 

Cele lekcji: 

- rozumienie pojęć „podmiot liryczny”, 

- ćwiczenia słownikowe dotyczące znaczenia wyrazu „patriotyzm”, 

- analiza tekstu wiersza. 

Materiały – podręcznik, s.130, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 4-5.: Kraina języka – liczebnik. 

Cele lekcji: 

- poznanie form gramatycznych liczebnika, 

- ćwiczenia w określaniu form liczebnika. 

Materiały – podręcznik, s.124-129, karta pracy, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 6.: Podsumowanie rozdziału II, przygotowanie do sprawdzianu. 

Cele lekcji: 

- ćwiczenia powtórkowe i utrwalające z rozdziału II. 

Materiały – podręcznik, s.131-132. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Ćwiczenia utrwalające.  

 

Temat 7-8.: Piszemy sprawdzian po rozdziale II. 

Cele lekcji: 

- podsumowanie wiadomości i umiejętności z rozdziału II. 

 

Temat 9.: Co jest tematem opowieści „Pan-ku – twórca kosmosu”? 

Cele lekcji: 

- określenie cech mitu, 



- wyjaśnienie symboliki utworu, 

Materiały – podręcznik, s.134-135. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Polecenie z podręcznika, s.136. 

 

Temat 10.: W jaki sposób podmiot liryczny mówi o Ziemi i świecie? (Józef Ratajczak „Aby 

nas nie obudzić”) 

Cele lekcji: 

- rozmowa na temat wymowy wiersza, 

- ćwiczenia słownikowe, 

- środki stylistyczne w wierszu. 

Materiały – podręcznik, s.137. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 11-12.: Opowiadamy o powstaniu świata na podstawie poznanego fragmentu 

Mitologii. 

Cele lekcji: 

- określenie pojęcia „mitologia”, 

- uzupełnienie drzewa genealogicznego bogów, 

- redagowanie planu wydarzeń, 

- ćwiczenia słownikowe. 

Materiały – podręcznik, s.138-143, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Plan wydarzeń. 

 

Temat 13-14.: Kraina języka – związki wyrazowe współrzędne i podrzędne. 

Cele lekcji: 

- określanie związków wyrazowych w zdaniu, 

- ćwiczenia językowe. 

Materiały – podręcznik, s.144-145, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


