PONIEDZIAŁEK

Temat: Miejsce przecinka w zdaniu.

Podręcznik strona 284.
1. Zapoznanie się z zasadami stosowania przecinka w zdaniach pojedynczych. (Na rozgrzewkę, Nowa wiadomość) 
2. Oddzielnie przecinkiem równorzędnych części zdania. 
3. Użycie spójników w zdaniach pojedynczych ze zwróceniem uwagi na interpunkcję. 

Uczeń: 
• poprawnie stosuje przecinki w zdaniach pojedynczych 
 • stosuje spójniki, aby połączyć części zdania pojedynczego 
• rozpoznaje w tekście spójniki 
• uzasadnia stosowanie przecinka 

Ćwiczenia
1.Uczniowie czytają tekst na rozgrzewkę. 
1.Uczniowie przepisują do zeszytu nową wiadomość. (podręcznik strona 284-niebieska ramka)
2.Uczniowie wykonują ćwiczenia.( 1,2 str.285 ustnie oraz 3,4 str.285 pisemnie)


WTOREK
Temat: O pisowni nazw geograficznych.

Podręcznik strona 274.

1.Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi pisowni wyrazów małą i wielką literą. (Nowa wiadomość)
2.Ćwiczenia utrwalające poznane reguły ortograficzne
Uczeń: 
• zna zasady pisowni wyrazów małą i wielką literą 
• stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce 
• korzysta ze słownika ortograficznego oraz słownika języka polskiego 
• szuka informacji w różnych źródłach 
• tworzy własne wypowiedzi, stosując poznane reguły ortograficzne

Ćwiczenia 
1.Uczniowie przepisują do zeszytu nową wiadomość.
2.Uczniowie wykonują ćwiczenia. (1,4,5,6 str. 275 /276 pisemnie 2,3 str. 275 ustnie)
3. Uczniowie zapoznają się z tekstem ortografia w praktyce.


ŚRODA -LEKCJA ONLINE

CZWARTEK
Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota.

Podręcznik strona 278.
1.Zapoznanie się z biogramem autorki. 
2. Odczytanie tekstu Praktyczny pan. 
3. Układanie pytań do tekstu. 
4. Ocena zachowania bohatera. 
5. Ustalenie, co powinno być istotne i konieczne w życiu. 
6. Omówienie sytuacji i rzeczy, które wpływają na ludzi uspokajająco. 
7. Zapoznanie się z pojęciem antonim.
8. Rozmowa o wpływie zwierząt domowych na ludzi. 


Uczeń: 
• ocenia zachowanie bohatera 
• określa wartości ważne dla bohatera utworu 
• rozpoznaje i nazywa antonimy 
• określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi 
• wykorzystuje w odczytaniu utworu własne doświadczenia 
• uczestniczy w rozmowie na zadany temat 
• korzysta ze słownika języka polskiego

Ćwiczenia
1.Uczniowie przepisują do zeszytu nową wiadomość str.280.
2. Uczniowie wykonują ćwiczenia. (1,2,3,4,5 str. 280 ustnie)
3.Uczniowie tworzą tabelę. W lewej kolumnie tabeli są zapisują słowa – siła, krótki, bury, późny,  spokojny ,zmęczona, zgięty, głęboko. W prawej kolumnie tabeli zapisują ich antonimy- płytko, wypoczęta, wyprostowany, słabość, kolorowy, wczesny, długi, zdenerwowany Zadaniem uczniów jest dopasowanie wyrazów przeciwstawnych do odpowiednich słów znajdujących się w lewej części tabeli.

Piątek
Temat: Jeszcze raz, czyli powtarzamy.

Podręcznik strona 286.
1.Zapoznanie się ze schematem podsumowanie. 
2. Rozwiązanie testu. (Sprawdź wiedzę i umiejętności)

Uczeń:
• zna zasady etykiety językowej
• potrafi zredagować podziękowanie 
• wie, jak ułożyć i zapisać dialog 
• zna i stosuje zasady pisowni wyrazów małą i wielką literą
• rozpoznaje i nazywa antonimy 
• umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu 
• odróżnia zdania od równoważników zdań 
• przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie 
• poprawnie stosuje przecinki w zdaniach pojedynczych
• stosuje spójniki, aby połączyć części zdania pojedynczego

Ćwiczenia
1.Uczniowe czytają tekst Nazywam się…..Maria Skłodowska- Curie.
2.Uczniowie rozwiązują test pod tekstem. (strona 288)















