
JĘZYK  POLSKI   KLASA  V 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 30.11 – 22.12.2020r.  

 

Temat 1.: Jakie uczucia wyraża wiersz Leopolda Staffa „Niebo w nocy”? 

Cele lekcji: 

- określanie tematyki wiersza, 

- ćwiczenia słownikowe, 

- utrwalenie pojęcia „epitet”. 

Materiały – podręcznik, s.147, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 2-3.: Czy uważnie przeczytaliśmy „Opowieści z Narnii”? – sprawdzian z lektury. 

Cele lekcji: 

- sprawdzenie znajomości przeczytanej lektury. 

 

Temat 4.: Świat przedstawiony w powieści „Lew, czarownica i stara szafa”. 

Cele lekcji: 

- określanie elementów świata przedstawionego w lekturze, 

- zapoznanie z życiem i twórczością autora. 

Materiały – lektura „Opowieści z Narnii”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 5-6.: Bohaterowie „Opowieści z Narnii”. 

Cele lekcji: 

- określanie cech bohaterów z użyciem przymiotników opisujących i oceniających, 

- przygotowanie do charakterystyki postaci. 

Materiały – lektura „Opowieści z Narnii”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Opis wybranego bohatera.  

 

Temat 7.: Aslan – dobry duch w lwiej skórze. 

Cele lekcji: 

- określanie cech Aslana – użycie przymiotników opisujących i oceniających, 

- opis bohatera. 

Materiały – lektura „Opowieści z Narnii”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 8.: „Opowieści z Narnii” – książka a film. 

Cele lekcji: 

- wyjaśnienie terminów związanych z filmem, 



- znajomość pojęć „adaptacja”, „ekranizacja”. 

Materiały – lektura, film. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Koniecznie przeczytaj „Opowieści z Narnii”. List do przyjaciela. 

 

Temat 9-10.: Poznajemy mit o Demeter i Korze. 

Cele lekcji: 

- rozmowa na temat treści mitu, 

- ćwiczenia słownikowe. 

Materiały – podręcznik, s.148-152, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 11-12.: Opisujemy Prometeusza – dobroczyńcę ludzkości. 

Cele lekcji: 

- nazwanie cech i umiejętności bohatera, 

- wyjaśnienie pojęć: postawa prometejska, prometeizm, 

- omówienie planu opisu postaci literackiej, 

- opis postaci literackiej. 

Materiały – podręcznik, s. 153-157. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Prometeusz – opis postaci. 

 

Temat 13-14.: Dlaczego Wielki Duch postanowił stworzyć człowieka? 

Cele lekcji: 

- określanie tematyki utworu, 

- zebranie informacji na temat stworzonych postaci, 

- doskonalenie umiejętności opowiadania ustnego. 

Materiały – podręcznik, s.160-165. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

 

Temat 15.: Zakręty ortografii - pisownia liczebników ułamkowych. 

Cele lekcji: 

- doskonalenie poprawnej pisowni w zakresie liczebników ułamkowych. 

Materiały – podręcznik, s.158-159, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 16.: Kraina języka. Różne rodzaje podmiotów. Zdania bezpodmiotowe. 

Cele lekcji: 

- poznanie zdań bezpodmiotowych, 

- doskonalenie umiejętności rozróżniania rodzajów podmiotu 

Materiały – podręcznik, s.166, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  



Temat 17-18.: Czy Syzyf został słusznie ukarany? 

Cele lekcji: 

- nazwanie cech i umiejętności bohatera, 

- wyjaśnienie frazeologizmów: syzyfowa praca, patrzeć przez palce, 

- omówienie planu opisu postaci literackiej, 

- opis postaci literackiej. 

Materiały – podręcznik, s.171-173. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


