PONIEDZIAŁEK
Temat: Czy mój tata jest super bohaterem?
Podręcznik strona 337
1. Odczytanie wiersza Ireny Landau Piosenka o tacie. 
2. Omówienie treści utworu. 
3. Wskazywanie podobieństw między własnym tatą a wybranym bohaterem literackim lub filmowym. 

Uczeń: 
• czyta utwór poetycki 
• opisuje sytuację przedstawioną w utworze 
• rozpoznaje nadawcę wypowiedzi 
• określa bohatera utworu
• mówi o doświadczeniach bohaterów literackich i zestawia je z własnymi

Ćwiczenia 
1.Uczniowie wykonują ćwiczenia 1,2,3 str.337 pisemnie w zeszycie.

WTOREK
Temat: Obrazy słowem malowane.
Podręcznik strona 159.
1.Zapoznanie się z biogramem Adama Mickiewicza i z informacjami dotyczącymi epopei Pan Tadeusz. (O lekturze słów kilka, Adam Mickiewicz) 
2. Odczytanie fragmentu utworu Pan Tadeusz.
3. Określenie różnic między niebem w Polsce i we Włoszech.  
4. Wskazywanie w utworze poetyckich scen z udziałem chmur.
5. Odszukanie w tekście porównania i ożywienia. 
6. Wyszukiwanie związków frazeologicznych z wyrazem chmura. (Przydatne słowa) 
7. Tworzenie porównań opisujących chmury.  

Uczeń: 
• rozpoznaje tekst informacyjny 
• odczytuje wzorcowo fragment utworu 
• wskazuje w tekście poetyckim ożywienie i porównanie oraz określa ich funkcję 
• wyodrębnia obrazy poetyckie w utworze 
• określa własne przeżycia związane z tekstem
• rozpoznaje i wskazuje w tekście przymiotniki i czasowniki 
• zna pojęcie adaptacji filmowej dzieła literackiego
• samodzielnie przygotowuje prezentację na zadany temat 
• korzysta z różnych źródeł informacji 
Ćwiczenia
1.Uczniowie wykonują ćwiczenie 5,6 oraz 7 str. 160 pisemnie w zeszycie.

ŚRODA
Temat: Przysłówek- przypomnienie wiadomości.

Podręcznik strona 161.

Ćwiczenia 
1.http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/przyslowek-czy-przymiotnik" http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/przyslowek-czy-przymiotnik
2.Uczniowie wykonują poniższe zadania w zeszycie.
 Podkreśl przysłówki.
 Było ciemno.
 Czuliśmy się bezpiecznie.
 Wczoraj grali w szachy.
 Przyjdę późno.
 Mieszkamy blisko szkoły.
 Niedaleko stąd jest sklep.
 Uzupełnij zdania przysłówkami.
 Samolot lata …………………. nad ziemią.
 Strusie …………… biegają.
 Żółwie ……………… żyją.
 
 Utwórz przysłówki od podanych przymiotników.
 Ciemny-………………………..
 Bezpieczny -…………………….
 Pochmurny-……………………..
 Podkreśl związki czasownika z przysłówkiem.
 
 Żużlowcy ustawiali się powoli na linii startu.
 Motocykle pięknie błyszczały w słońcu.
 Publiczność głośno dopingowała gospodarzy.
 Dokończ zdanie.
 Przysłówek jest najczęściej określeniem ………………………………………
 Razem czy osobno? Dopisz przysłówki z „nie”.
 śmiało-…………………………… już -…………………………
 zaraz-……………………………. dobrze-……………………….
 uczciwie-……………………….. wieczorem-…………………..

CZWARTEK
Temat: Niezwykłe spotkanie. 
Podręcznik strona 184
1. Odczytanie fragmentu utworu Marcina Szczygielskiego Klątwa dziewiątych urodzin. 
2. Scharakteryzowanie postaci występujących w tekście. 
3. Określanie czasu wydarzeń. 
4. Wskazywanie elementów fantastycznych i realistycznych w utworze. 
5. Określanie przyczyn zdenerwowania Złotego Kaczora. 
6. Rozmowa o wpływie plotek na życie.
7. Analiza sposobu mówienia Złotego Kaczora. 
8. Wyjaśnienie znaczenia podanych związków frazeologicznych
Uczeń: 
• określa czas wydarzeń przedstawionych w utworze 
• opowiada o wydarzeniach w tekście 
• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne
• odnosi słowa i przeżycia bohaterów do własnych przeżyć i doświadczeń 
• zna znaczenie związków frazeologicznych występujących w tekście oraz używa tych związków w wypowiedziach 
Ćwiczenia 
1.Uczniowie wykonują ćwiczenia pod tekstem 1-5 str.186 ustnie oraz 6 str. 186 pisemnie.

PIĄTEK
Temat: Wkrótce wakacje !

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną pt. „Moje wymarzone wakacje”, następnie opisują przedstawione na niej miejsce wraz z uzasadnieniem, dlaczego chcieliby właśnie tam spędzić wakacje swoich marzeń.


