PONIEDZIAŁEK
Temat: Kiedy spełniają się marzenia?
Podręcznik strona 298.
1. Odczytanie piosenki Marzenia się spełniają. 
2. Określenie charakteru utworu. 
3. Omówienie treści piosenki. 
4. Utrwalenie terminu strofa i zapoznanie się z pojęciem refren. (Nowa wiadomość) 
5. Rozmowa na temat przesłania zawartego w tekście. 
6. Wskazywanie rymów. 
7. Wprowadzenie frazeologizmów ze słowami marzyć, marzenie.  
8. Opowiadanie o swoich marzeniach i sposobach na realizację. 
Uczeń:
• potrafi własnymi słowami przekazać główną myśl utworu 
• umie wskazać strofę i refren, odnajduje rymy w wierszu
• poprawnie używa wybranych frazeologizmów
• układa opowiadanie na określony temat

Ćwiczenia
1.Uczniowie odtwarzają utwór Marzenia się spełniają w wykonaniu Majki Jeżowskiej https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w" https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w
2.Uczniowie przepisują do zeszytu nową wiadomość str. 299,wykonują ćwiczenia 1,3 str. 299 pisemnie oraz 5 str. 299 ustnie.
3. Uczniowie przepisują i uzupełniają notatkę.
Słowa piosenki Majki Jeżowskiej mówią o tym, że każdy z nas ma ..... . Aby się spełniły, trzeba stale o nich ....., mocno w nie ..... . Piosenka radzi liczyć  do .....,  zaciskać co sił ..... i zamykać ..... . Wszystko może się ..... .




WTOREK
Temat: W książkach cały świat...

Podręcznik strona 67.
1.Zapoznanie się z wierszem Hanny Łochockiej Książka czeka. 
2. Omówienie korzyści płynących z czytania książek. 
3. Wskazanie adresata wiersza
4. Podawanie tytułów książek o różnej tematyce.
Uczeń: 
• czyta utwór ze zrozumieniem
• wskazuje adresata wiersza
• rozpoznaje zdania pytające i rozkazujące oraz rozumie ich funkcję w tekście
• wyjaśnia, jakie wartości niesie książka
• objaśnia, na czym polega „przyjaźń z książką”
• buduje spójną i logiczną wypowiedź na temat ulubionej książki 
Ćwiczenia
1.Uczniowie wykonują ćwiczenia 1,2,3 str.67 -ustnie.
2.Uczniowie uzupełniają kartę pracy.(załącznik)

ŚRODA LEKCJA ONLINE

CZWARTEK-PIĄTEK
Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.

Podręcznik strona 320.

1. Zapoznanie się z zasadami stosowania przecinka w zdaniach złożonych. (Na rozgrzewkę, Nowa wiadomość) 
2. Oddzielanie przecinkiem zdań składowych w wypowiedzeniach złożonych. 
3. Ułożenie zdań złożonych za pomocą spójników. 
Uczeń: 
• poprawnie stawia przecinki w zdaniach złożonych
• stosuje spójniki, aby połączyć zdania składowe 
• uzasadnia stosowanie przecinka
Ćwiczenia
1.Uczniowie zapoznają się z zasadami stosowania przecinka w zdaniach złożonych- na rozgrzewkę str.320.
2.Uczniowie przepisują do zeszytu nową wiadomość.
3.Uczniowie wykonują ćwiczenia 1,3 str.321 ustnie, ćwiczenia 2,3,5,6 str. 321 pisemnie.
4.Uczniowie wykonują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.91.


