PONIEDZIAŁEK
Temat: Świadkowie przemocy.
Podręcznik strona 260.
1. Odczytanie tekstu Słup soli. 
2. Określenie problematyki utworu. 
3. Wyjaśnienie zachowania Gustawa. 
4. Podanie powodów złego zachowania Gustawa. 
5. Ustalenie celu spotkania chłopców. 
6. Wyjaśnienie zmiany w postępowaniu bohaterów wobec zachowania Gustawa.
7. Rozważenie konsekwencji bierności chłopców. 
8. Tworzenie listy zasad bezpieczeństwa. 
9. Rozmowa na temat sposobów rozwiązywania szkolnych problemów. 
Uczeń: 
• rozumie przeczytany tekst 
• określa problematykę utworu 
• omawia funkcję tytułu utworu 
• charakteryzuje bohaterów 
• wyraża własny sąd o postaciach 
• przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
• odnosi tekst do własnego doświadczenia 
Ćwiczenia
1.Uczniowie rozwiązują ćwiczenia pod tekstem str. 263(1-6 ustnie, 7 pisemnie)

WTOREK
Temat: Jaki piękny byłby świat!

1.Odczytanie wiersza Juliana Tuwima Dyzio marzyciel. 
2. Określenie tematu utworu i objaśnienie tytułu.
3.Wskazanie, czym różni się refleksja z wiersza od zwykłego opisu nieba.
4. Omówienie sytuacji i okoliczności sprzyjających marzeniu.
5. Redagowanie niezwykłego przepisu.
Uczeń: 
• stosuje w zdaniach związki frazeologiczne z wyrazem marzenie 
• odczytuje tekst poetycki 
• omawia sytuację przedstawioną w wierszu i wyjaśnia tytuł utworu 
• wskazuje w tekście porównania i objaśnia ich funkcję 
• podaje przykłady sytuacji i okoliczności sprzyjających zatapianiu się w marzeniach
• redaguje niezwykły przepis
Ćwiczenia
1.Uczniowie wykonują ćwiczenia pod tekstem str. 295(1,3 ustnie oraz 2 pisemnie)

ŚORDA – LEKCJA ONLINE 

CZWARTEK
Temat: Podmiot i orzeczenie – utrwalenie wiadomości.
Uczeń: 
• wyróżnia podmiot i orzeczenie jako części zdania
• umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu
1. W podanych zdaniach podkreśl podmiot (jedną linią) i orzeczenie (dwoma liniami).

Kasia odwiedziła swoją przyjaciółkę Magdę.
Małe kaczuszki wędrowały za swoją mamą.
Jasiu nie przygotował się do sprawdzianu z matematyki.

2. Rozwiń zdania pojedyncze dodając przynajmniej po jednym określeniu do podmiotu i do orzeczenia. 
Samochody trąbią.
........................................
Złodzieje uciekali.
........................................
Uczniowie pojechali.
........................................

3. Wstaw brakujące przecinki. 
W moim pokoju panował bałagan. Mama kazała mi najpierw wyprowadzić psa na spacer i nakarmić rybki. Później musiałem posprzątać wszystkie zabawki książki i ubrania które kłębiły się na tapczanie. Zapowiedziała też że następnym razem gdy tak nabałaganię będę musiał posprzątać także pokój mojej siostry.

4. Nazwij części zdania i zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 
Sympatyczny, zielony ufoludek odwiedził dzisiaj naszą klasę.

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie.html
http://testwiedzy.pl/test/31574/orzeczenie.html


