
Dzień dobry moi drodzy!  

Przed nami kolejny tydzień nauczania zdalnego. Bardzo brakuje mi spotkań z Wami i 

wspólnych lekcji. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy zdrowi, pełni sił i motywacji. 

Proszę Was bardzo, abyście próbowali wykonywać zadania codziennie, chociaż po kilka. 

Słuchajcie rodziców i pamiętajcie, że nie jest to wolne od nauki, a czas troszkę szalony i 

zwariowany, co nie oznacza, że musi być stracony. Pamiętajcie również, że oprócz robienia 

zadań i nauki jesteście jeszcze dziećmi. Czas pomiędzy nauka wykorzystajcie na zabawy i 

pomoc rodzicom, im też jest ciężko. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Jak będziecie 

mieć pytania, wątpliwości, nie będziecie wiedzieli, co zrobić w danym zadaniu – śmiało 

piszcie do mnie na Facebooku. Zawsze Wam pomogę   

Pozdrawiam Was oraz Waszych rodziców, 

W. Wydro  

30.03.2020 r. – poniedziałek  

Temat: Jak napisać plan wydarzeń?  

Podręcznik s. 174-175. 

(Tydzień zaczynamy od planu wydarzeń. W jakim celu piszemy plan? Często, aby nie 

zapomnieć o czymś, co chcemy wykonać. Ja osobiście na każdą lekcję z Wami piszę plan 

lekcji, czyli w punktach wypisuje sobie, co po kolei mam zrobić z Wami, co powiedzieć. 

Dajmy na to przykład lekcji:  

1. Przywitanie się z uczniami. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Sprawdzenie zadania. 

Jest to kilka punktów, które zazwyczaj wykonuję na lekcjach. Planem jest również to, co 

Wam aktualnie wysyłam. W punktach wypisuje, co macie zrobić, co przeczytać i jakie 

zadania wykonać. Wy dzisiaj będziecie poznawać plan, który dotyczy opowiadań. Czytamy 

opowiadanie i później po kolei opowiadamy co się działo, ale bardzo krótko. Na sam 

początek musimy przypomnieć sobie, co to jest rzeczownik i czasownik. Zobaczcie poniżej). 

Zadanie 1 – Proszę przepisać poniższą notatkę i ją uzupełnić. Mamy w tym zadaniu stworzyć 

od czasowników rzeczowniki. Zobaczcie sami, że jest to bardzo proste   

CZASOWNIK – pytania-  Co robi? Co się z nim dzieje? 

RZECZOWNIK – pytania - Kto? Co?  

 

CZASOWNIK (co robić?)  RZECZOWNIK (co?)  

Kosić  (co?) koszenie  

Żegnać (co?) pożegnanie  

Mówić (co?) ……………………………. 

Leżeć  (co?) ……………………………. 

Śpiewać (co?) ……………………………. 

Spacerować  (co?) ……………………………. 

Przygotować (co?) ……………………………. 

 



Zadanie 2 – Proszę przepisać poniższą notatkę.  

Plan wydarzeń: 

- ramowy – tylko najważniejsze wydarzenia, 

- szczegółowy – zawiera wszystkie wydarzenia.  

Zadanie 3 – W poniższym zadaniu proszę, aby w poprawnej kolejności ponumerować punkty 

planu.  

 Tworzenie drużyn. 

Gra w piłkę nożną z nowymi kolegami. 

Ustawienie Marcina na bramce. 

Rozpoczęcie roku w nowej szkole. 

Powrót do domu. 

Poznanie nowych kolegów.  

Zadanie 4 – Proszę uzupełnić punkty planu.  

1. Przyjazd autokarem. 

2. …………………………………………….. 

3. Dojazd na miejsce. 

4.  Zwiedzanie muzeum. 

5. …………………………………………… 

6. Podróż powrotna.  

 

Zadanie 5 – Proszę napisać plan ramowy (bez szczegółów) dnia dzisiejszego. Myślę, że 7-10 

punktów będzie w sam raz.  

31.03.2020 r. – wtorek  

Temat: Legenda o niezwykłej kaczce.  

(Dzisiaj troszkę poczytacie. Przed Wami kolejna legenda. Pamiętacie, co to jest legenda? To 

historia fantastyczna, czyli nierealna. Nie ma jej w Waszym podręczniku, dlatego poniższej 

umieszczam ją. Przeczytajcie uważnie).  

Zadanie 1 – Proszę przeczytać poniższa legendę.  

 



 



 



 



 
 



 

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na następujące pytania (oczywiście w zeszycie). Spróbujcie 

sami, jak nie pamiętacie danej informacji, poszukajcie w tekście   

1. Kto powiedział Lutkowi, że w lochach zamku mieszka księżniczka? 

Lutkowi o księżniczce powiedział …………………………………… 

2. Jak wyglądała księżniczka?  

Księżniczka była ………………………………………………………… 

3. Co młodzieniec kupił za złoto od księżniczki? 

Młodzieniec kupił ……………………………………………………… 

4. Dlaczego Lutek stracił wszystko, co kupił? 

Lutek stracił wszystko, ponieważ……………………………………… 

Zadanie 3 – Proszę przepisać poniższą notatkę do zeszytu.  

Legenda o kaczce zawiera naukę dla każdego z nas. Żebrak mówi młodzieńcowi, że 

wartościowe jest tylko to, co zrobiliśmy naszą ciężką pracą, która wymagała od nas 

poświęcenia, trudu, czasem łez i potu. Tylko uczciwa praca powinna nas cieszyć i sprawiać 



nam przyjemność. Wszelki wysyłek wynagradza satysfakcja. To, co przychodził łatwo, ginie 

bezpowrotnie.  

Zadanie 4 – Na koniec tej lekcji bardzo proszę, żeby każdy z Wam narysował złotą kaczkę i 

jeziorko, w którym mieszkała.  

01.04.2020 r. – środa 

Temat: Jurata, królowa Bałtyku.  

Podręcznik s. 172-173. 

(Dzień dobry! Witam w kwietniowy poranek. Czy wiecie, co to za dzień? Prima aprilis, czyli 

dzień żartów. Tego dnia oczywiście robimy kawały innym. Pamiętajcie jednak, że każdy 

psikus musi być bez złośliwości. Nie żartujemy sobie z poważnych spraw i zdrowia. Ja dziś 

żartować nie będę i zapraszam na kolejna lekcję! 

Przeczytacie dzisiaj historię związaną z Bałtykiem, czyli z morzem, do którego dostęp ma 

Polska. Myślę, że każdy z Was widział na zdjęciach piękne krajobrazy nadmorskie. Proszę 

zamknąć oczy, wyobrazić sobie szum fal i przeczytać fragment legendy o Bałtyku). 

Zadanie 1 – Proszę przeczytać poniższy tekst.  



 



 

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

1. Jak miał na imię władca burz? 

Władca mórz miał na imię …………………………………. 

2. Czego szczątkami są bursztyny wyrzucane podczas sztormu?  

Szczątku bursztyny wyrzucane podczas sztormu są ……………………………. 

Zadanie 3 – Proszę odszukać w tekście wyrazy z „ó” i „u” i uzupełnić nimi tekst.  

Jurata była piękną i mądrą …………… morza. W przepięknej, ……………………….. łodzi 

płynęła po wodach Bałtyku. ………………………. rybaka, ………………………, że 

pokochała go całym sercem. Jurata co ………………… przybywała na spotkanie z rybakiem.  

02, 03, 06.04.2020 r. – czwartek, piątek, poniedziałek 

Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z „ch” 

oraz „h”.  

Podręcznik s. 239-245. 

(Moi drodzy, dzisiaj, jutro i w poniedziałek będziecie uczyć się ortografii. Tak, wiem… Nie 

lubiliście nigdy tego… Pamiętam o tym, ale ortografia to bardzo ważna rzecz w naszym 

życiu. Rodzice i dziadkowie zapewne potwierdzą, że urzędy i różne instytucje często 

wymagają składania pism wszelakiego rodzaju. Dlatego ortografia jest nam potrzebna, 

abyśmy umieli bez błędów napisać wszystkie urzędowe pisma. Przed Wami pisownia 

wyrazów z „ch” oraz „h”. Zobaczcie poniżej).  

Zadanie 1 – Proszę przepisać do zeszytu i zapamiętać poniższą notatkę.  

  wymienia się na „sz”     na końcu wyrazu 

  np.: mucha – muszka     np.: strach, brzuch. 

  pycha – pyszny  

ch 
      po „s”, np.: schody, schludny.   wyrazy, które trzeba zapamiętać np. chustka. 



 

h 
W NIEKTÓRYCH wyrazach wymienia się  wyrazy, które trzeba zapamiętać, np. 

na: g, ż, z, np.: wahać się – waga,   hol, huk, hałas, hulajnoga, hamulec.  

druh – drużyna, 

błahy – błazen. 

 

Zadanie 2 – Proszę wykonać w zeszycie poniższe zadania.  

1. Od rzeczowników utwórz przymiotniki, w których „ch” wymienia się na „sz”. 

puch, bo (jaki?) ………………………………….. 

strach, bo (jaki?) ………………………………… 

śmiech, bo (jaki?) ………………………………… 

blacha, bo (jaki?) ………………………………… 

pycha, bo (jaki?) ………………………………… 

2. Proszę poniższe wyrazy wpisać, do tabelki pod zasadą pisowni, która występuje w 

wyrazie. Może się zdarzyć, że wyraz będzie pasował do dwóch kolumn.  

 

Schronienie, schudnąć, uśmiech, schody, słuch, łańcuch, brzuch, chytry, pucha, suchy, 

schłodzić, chcieć, chodzić, strach, chwila. 

„Ch” po s „Ch” wymienne na sz Brak zasady – do zapamiętania 

lub na końcu wyrazu 

 

 

 

 

 

  

 

3. Uzupełnij poniże wyrazy „ch” lub „h”. Wykonaj to zadanie spoglądając na notatkę lub 

ze słownikiem.  

....uk ....leb ....amburger  ....ak  ....iena 

....ałka o....ota ....emia   głu....y  gro.... 

pe.... orze.... mu....a   ....ala  ....rabia 

 

Zadanie 3 – Proszę o rozwiązanie dyktanda. Link:  https://www.dyktanda.net/testy/testy-

ortograficzne-ch-1.php 

Zadanie 4 – Pamiętam, że bardzo lubiliście wykreślanki. Mam dla zadanie! Stwórzcie swoją 

wykreślankę, w której ukryjecie 6 wyrazów z „ch” lub „h”. Wykonacie do w zeszycie lub na 

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php
https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php


kartce, która później wkleicie do zeszytu. Mam nadzieję, że wkrótce rozwiążemy je na kółku 

  

Zadanie 5 – Proszę do zeszytu narysować następujące rzeczowniki. Proszę je również 

podpisać.  

Hiena, hulajnoga, groch, mucha. 


