
JĘZYK  POLSKI   KLASA  V 

 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 07.04 – 30.04.2021r.  

 

Temat 1-2.: Redagujemy ogłoszenie. 

Cele lekcji: 

- poznanie stałych elementów ogłoszenia, 

- analiza wzorów ogłoszeń, 

- ćwiczenia redakcyjne. 

Materiały – podręcznik, str. 230, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie domowe – Karta pracy. 

 

Temat 3.: Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima „Figielek”. 

Cele lekcji: 

- ćwiczenia słownikowe, 

- określenie tematyki utworu, 

- analiza tekstu wiersza, 

- wyjaśnienie tytułu utworu, 

- określenie wymowy wiersza. 

Materiały – podręcznik, s.238, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 4-5.: Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu. 

Cele lekcji: 

- określenie elementów świata przedstawionego, 

- ułożenie planu w porządku chronologicznym, 

- omówienie cudu dokonanego przez bohatera, 

- przypomnienie cech komiksu, 

- przedstawienie poznanej legendy w formie komiksu. 

Materiały – podręcznik, s.239-240, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

Zadanie – Przedstawienie legendy w formie komiksu. 

 

Temat 6-7.: Kraina języka. Nieosobowe formy czasownika. 

Cele lekcji: 

- poznanie nieosobowych form czasownika, 

- ćwiczenia językowe. 

Materiały – podręcznik, s. 240-241, karta pracy, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 



Temat 8-9. : O szacunku do każdego stworzenia – Ignacy Krasicki „Dzieci i żaby”. 

Cele lekcji: 

- rozpoznawanie czytanego tekstu jako bajki, 

- określenie tematyki i problematyki bajki „Dzieci i żaby”, 

- wyjaśnienie motywów postępowania bohaterów bajki, 

- ocenianie bohaterów utworu, 

- kształcenie umiejętności formułowania opinii na dany temat i uzasadniania jej, 

- doskonalenie umiejętności argumentowania własnego stanowiska, 

- rozpoznawanie ponadczasowych wartości zasygnalizowanych w bajce. 

Materiały – podręcznik, s. 244, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 10-11.: Wyprawa w nieznane, czyli jak chronić przyrodę? (K. I. Gałczyński „Kronika 

olsztyńska”) 

Cele lekcji: 

- ćwiczenia słownikowe, 

- określanie tematyki utworu, 

- podanie informacji na temat podmiotu lirycznego, 

- wyjaśnienie sensów przenośnych, 

- przedstawienie rozważań nad podanym zagadnieniem w formie rankingu diamentowego. 

Materiały – podręcznik, s.247, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 12-13. : Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5. 

Cele lekcji: 

- powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5. 

Materiały – podręcznik, s. 248-250, karty pracy. 

 

Temat 14-15.: Piszemy sprawdzian wiadomości i umiejętności po rozdziale 5.  

Cele lekcji: 

- sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości zawartych w rozdziale 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


