
Witam Was bardzo serdecznie! 

Drodzy uczniowie, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i pamiętacie, że nie jest to czas wolny 

od szkoły. Chciałabym już zobaczyć się z Wami w szkole i cały czas liczę, że nastąpi to 

wkrótce. Tymczasem musimy jakoś radzić sobie w tej sytuacji. Pamiętajcie o pomaganiu 

rodzicom i słuchaniu ich! Mam nadzieję, że radzicie sobie z zadaniami. Jeżeli macie jakieś 

pytania, bardzo proszę piszcie do mnie. Jestem w gotowości Wam pomóc   

Bardzo serdecznie Was ściskam i pozdrawiam!  

30.03.2020 r. – poniedziałek 

Temat: Co słychać i widać w Żelazowej Woli?  

Podręcznik s. 159-160. 

(Myślę, że każdy Polak słyszał o Fryderyku Chopinie. Któż to był? Chopin to przedstawiciel 

muzyki poważnej. Jego utwory zachwycają do dziś. Urodził się w Żelazowej Woli, 

kompozytor i pianista słynnych utworów. Na muzyce zapewne poznacie wiele z nich. Dzisiaj 

zapraszam Was do przeczytania fragmentu wiersza o Fryderyku Chopinie).  

Zadanie 1 – Proszę przeczytać poniższy utwór.  



 

 



 

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

1. Kto z kim rozmawia w wierszu? (Podpowiedź: pierwszy dialog) 

2. Gdzie znajdują się rozmówcy?  

(Zobaczcie proszę na fragment, gdzie mamy pogrubionym drukiem wyróżniony tekst. Brzmi 

on tak: „… śpiewała lipowa kołyska”, „… wiatr grał piosenki na listkach”, „… malwy nuciły 

niebiesko”. Czy ktoś z Was widział śpiewające drzewa i kwiaty? Czy ktoś spotkał się z 

wiatrem, który gra na listeczkach? Oczywiście, że nie. Kochani, taki „zabieg” pojawiający się 

w literaturze nazywamy uosobieniem. Polega to na tym, że nadajemy cechy ludzkie 

(śpiewanie, granie itd.) przedmiotom, pojęciom czy zjawiskom przyrody. Przykładem może 

być hmm… oo – płaczące niebo, uśmiechające się słoneczko). 

Zadanie 3 – Proszę przepisać i zapamiętać poniższa notatkę.  

Uosobienie – nadanie cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom, przedmiotom, np. piórnik 

tańczy, krople deszczu szeptają.  

Zadanie 4 – Proszę abyście na postawie wiersza narysowali miejsce, w którym znajdują 

rozmówcy. Rysunek wykonajcie w zeszycie, jeżeli ktoś woli może być na kartce i później 

proszę wkleić do zeszytu. Jestem bardzo ciekawa Waszych prac  Pamiętajcie, jaka pora 

roku jest w utworze. Żeby było Wam łatwiej narysować budynek – dworek, przesyłam Wam 

link poniżej, który przedstawia właśnie budowlę w tego typu architekturze.  

https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-

d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-

ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ah

UKEwiDy_KF-

https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM
https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM
https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM
https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM


7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cu

DMfYJM 

31.03.2020 r. – wtorek  

Temat: Przyimek.  

Podręcznik s. 175-176. 

(W ostatni dzień marca będziecie poznawać nowe wiadomości z gramatyki. Obiecuje, trudne 

to nie będzie! Pamiętajcie, że nowe wiadomości trzeba zapamiętać, ponieważ będziemy je 

przypominać, gdy wrócimy do szkoły. 

Opiszę Wam teraz hm… moje biurko, przy którym pracuje. Uważnie przeczytacie, bo opis 

ten będzie zawierał ważne elementy.  

Na moim biurku jest bałagan. Wiele rzeczy wcale nie powinno się na nim znajdować. Obok 

drukarki znajduje się stos książek, które swoje miejsce mają na półce. Przed drukarką są 

porozrzucane długopisy. Obok nich  leżą równo poukładane ołówki. Na moim biurku nie 

może zabraknąć oczywiście lampki. Swoje miejsce ma w lewym rogu, tuż przy laptopie.   

Zaznaczyłam podkreśleniem wyrazy, które są dla Was dzisiaj najważniejsze, czyli: obok, 

przed, na, przy, w… Są to przyimki.) 

Zadanie 1 – Proszę przepisać poniższą notatkę i zapamiętać.  

Przyimek – część mowy, która się nie odmienia. Przyimek łączy się z rzeczownikiem. Obaj 

tworzą wyrażenie przyimkowe.  

Przykład: Na (przyimek) biurku (rzeczownik) – wyrażenie przyimkowe  

w (przyimek) szkole (rzeczownik) – wyrażenie przyimkowe  

Zadanie 2 – Proszę wykonać poniższe zadania. 

1. Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami.  

.…. jeziorem unosiła się mgła. 

Podczas burzy nie powinno się stawać .…. drzewem. 

Alpinista opowiadał .…. szczytach, które zdobył. 

Zajęcia dodatkowe odbywają się .…. osiemnastej do dziewiętnastej.  

2. Podkreśl wyrażenia przyimkowe w tekście.  

Cześć! Może wpadniecie do mnie? Skaczę z radości! Mamy nowego domownika o 

imieniu Mops. Teraz smacznie śpi na sofie. Tylko ogon wystaje zza poduszki. Ten 

leniuch najchętniej kładzie się przy kominku. Gdy jest wyspany, biega za piłką. To 

jak, zainteresowani? 

3. Opisz obrazek używając 10 wyrażeń przyimkowych.  

https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM
https://www.google.com/search?q=dworek+chopina&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=WSE5dJszhSF_RM%253A%252CJnvnjyC-ZCSEbM%252C_&vet=1&usg=K_R1qQhcaea8rD0H4pjn9eskCLcUY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDy_KF-7zoAhWRyKQKHXlYDaIQuqIBMBV6BAgWEAY&biw=1600&bih=786#imgrc=g73xc6cuDMfYJM


 
 

01.04. 2020 r. – środa  

Temat: Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety.  

Podręcznik s. 152-154. 

(Witam Was w tym kwietniowym dniu. Pierwszy dzień kwietnia, jak zapewne wiecie to 

prima aprilis. Pamiętajcie, że żartowanie ma swoje granice. Nie „ucinamy kawałów” ze 

zdrowia, spraw ważnych dla nas i naszej rodziny. Nieodpowiednimi żartami możemy kogoś 

zranić lub wystraszyć. Miejcie to na uwadze!  

Dzisiejsza lekcje będzie dotyczyć  Wandy. Tak, tej Wandy, która nie chciała Niemca za męża. 

W zeszłym tygodniu poznaliście jej historię. Przypomnijcie sobie na sam początek czym była 

legenda. Legenda to historia troszkę realistyczna, troszkę fantastyczna, która zawiera miejsca, 

postacie historyczne.) 

Zadanie 1 – Proszę przeczytać poniższy tekst. 



 



 



 

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Kto opowiada historię? 

2. O kim jest opowieść? 

3. Gdzie się rozgrywa akcja? 

4. Co przedstawia opowieść? 

5. Który fragment może wywołać rozbawienie?  

02.04.2020 r – czwartek  

Temat: Albo i ale – znam te słowa doskonale.  

Podręcznik s. 176.  

(Kochani, dzisiaj wracamy do gramatyki. 2 dni temu poznaliście przyimek, który określał np. 

położenie czegoś. Szczególnie ważny jest przy opisach miejsc, krajobrazu. Dzisiaj poznacie 

spójnik. Jest to również część mowy. Zobaczcie na zdania poniżej. 

Przeczytacie teorię i zrobicie zadania. 

Nie chodzimy do szkoły, ale musimy się uczyć.  

Podkreślone części mowy to właśnie spójniki. Zobaczcie poniżej na definicję).  

Zadanie 1 – Proszę przepisać i zapamiętać poniższą notatkę. 



Spójnik to nieodmienna część mowy. Przykłady spójników to: i, oraz, albo, lub, bądź, zatem, 

więc, ani, czy, że, jednak, lecz itd.  

Zadanie 2 – Proszę wykonać poniższe zadania ze spójnikami, zobaczcie sami, że są bardzo 

proste!  

1. Wpisz spójniki w poniższe zdania.  

Nie lubię agrestu …. porzeczek.  

Jestem chora ….. zostanę w domu. 

Regularnie biegam ….. gram w piłkę. 

Pojadę do sklepu …. zrobię ci zakupy. 

 

2. Zmień spójniki w podanych zdaniach na inne, tak aby sens zdania się nie zmienił. 

Tomek marzy o nowym rowerze, ale nie uzbierał jeszcze pieniędzy. 

Agnieszka pojedzie do cioci na wieś lub odwiedzi wujka nad morzem. 

Nie interesują mnie filmy fantastyczne ani horrory. 

Kładę się wcześnie spać, więc jestem wypoczęty.  

 

3. W kilku zdaniach opisz swoją mamę. Użyj w opisie 4 spójników.  

03.04.2020 r. – piątek  

Temat: Opisujemy krajobraz.  

Podręcznik s. 170-172. 

(Dzień dobry, zanim usiądziecie do dzisiejszej lekcji, podejdźcie do okna. Pomyślcie, co 

pięknego znajduje się za oknem. Zapewne jedni z Was będą widzieć drzewa, trawnik, może 

kwiaty. Inni zobaczą kurki i kaczki dziobiące ziarenka. To wszystko, co widzimy za oknem, 

zachwyca wielu twórców. Dzisiaj Wy będziecie pisarzami. Będziecie tworzyć opisy tego, co 

nas zachwyca w otoczeniu, czyli opis krajobrazu. Co zaliczamy do krajobrazu? Oczywiście 

widoki, które widzą nasze oczęta. Mogą to być góry, lasy, kwiaty, morze, pagórki, doliny, 

wodospady itd. Każdy lubi co innego i to jest w nas piękne, wszyscy jesteśmy inni i mamy 

swoje zdanie. Wykorzystamy to dzisiaj i zastanowicie się na końcu „lekcji”, jaki widok Was 

zachwycił najbardziej. Zanim do tego dotrzecie, proszę najpierw zobaczcie na teoretyczne 

porady).  

Zadanie 1 – Proszę przepisać poniższą notatkę. 

Jak opisać krajobraz?  

- opisz położenie i ukształtowanie terenu, 

- podaj porę roku, pogodę, 

- opisz możliwie wszystkie elementy krajobrazu oraz ich położenie (obok, nad, pod), 

- opisz budowle i rośliny (jeżeli są), 

- nazwij uczucia, które towarzyszą Ci, gdy patrzysz na ten krajobraz. 



Wstęp: ogólne informacje ogólne (gdzie, kiedy). 

Rozwinięcie: elementy krajobrazu, ukształtowanie terenu, kolory, opis budowli i roślin. 

Zakończenie: moje emocje wywołane tym krajobrazem.  

Zadanie 2 – Proszę teraz spojrzeć na poniższy idealny opis krajobrazu.  

 

 

Zadanie 3 – Proszę wykonać poniższe zadania.  

1. Do każdego z rzeczowników dopisz przymiotniki określające wielkość oraz kolor.  

droga - ……….. 

staw - ………….. 

góry - ………… 

chmury - ……… 

strumyk - ……… 

2. Popraw opis krajobrazu tak, aby zawierał elementy położenia krajobrazu, przymiotniki 

opisujące barwę i kształt.  

Fotografia przedstawia jezioro, po którym pływają żaglówki, las i niebo. Przy brzegu 

jeziora znajduje się pomost. Na pomoście rozłożone są leżaki. Na niebie są obłoki. 

3. Zamknij oczy i przypomnij sobie, jaki krajobraz Cię zachwyca. Opisz go w 10 

zdaniach. Nie zapomnij o przymiotnikach, przyimkach. Przy pisaniu spoglądaj na 

plan, który zawiera co powinno się znaleźć w danej części.   


