
Harmonogram odpowiedzi  

25.05.2020 r. godz. 12-13: numery od 1 do 4 (włącznie z 4). 

26.05.2020 r. godz. 12-13: numery od 5 do 9.  

Uwaga! Osoby, które są pytane w poniedziałek lekcje poniższa robią we wtorek. Osoby, 

które będą pytane we wtorek, lekcje robią w poniedziałek. Dzień pytania to dzień wolny od 

lekcji z języka polskiego. W razie pytań proszę pisać na grupie.  

25.05.2020 r. - poniedziałek (dla numerów 1-4) 

26.05.2020 r. - wtorek (dla numerów 5-9) 

Temat: Świadkowie przemocy.  

Podręcznik s. 260-263.  

Moi drodzy! Dzisiaj temat bardzo trudny, bo dotyczący przemocy. Już kiedyś mówiliśmy o 

tym, że nie możemy bić i poniżać innych. Jeżeli widzimy osobę, która jest ofiarą aktów 

przemocy powinniśmy jej pomóc. Jeżeli boimy się o swoje zdrowie, szukajmy pomocy 

wkoło siebie. W szkole są to nauczyciele, na ulicy mogą pomóc Ci ludzie, którzy przechodzą 

obok. Zapamiętajcie sobie, że przemocy nie możemy nigdy tolerować i zawsze możemy paść 

jej ofiarą. 

Zadanie 1 - Proszę przeczytać poniższy tekst.  



 



 



 



 

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na pytania. 

1. Dlaczego Gustaw czuł się bezkarny? 

2. Jakie mogły być powody złego postepowania chłopca? 

3. Co należy do przemocy? (Podpowiedź: 2 zdjęcie na samej górze od myślników (pauz) 

wypisane).  

27.05.2020 r. - środa 

Temat: Pustka po stracie.  

Podręcznik s. 268-270.  

W środę będzie wzruszająco... Nawet bardzo. Myślę, że każdy łezkę uroni, czytając o 

cierpieniu chłopca, który tęskni. Myślę, że niektórzy z Was przezywali taką tęsknotę, gdy 

zmarła bliska Wam osoba. Niestety, ten ból towarzyszy człowiekowi przez całe życie, bo 

śmierć to nieodłączny element życia ludzkiego. Zobaczcie sami, że można jednak podnieść 

głowę do góry i uśmiechnąć się, bo bliscy, którzy odeszli, żyją w naszych serduszkach.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać tekst.  



 



 



 

Zadanie 1 - Proszę odpowiedzieć na pytania.  

1. O jakim wstrząsającym wydarzeniu jest mowa we fragmencie? 

2. Co czuje chłopiec po stracie brata? 

3. Co sprawiło, że chłopiec poczuł spokój? 

4. Jaką krainą była Nangijala? (Podpowiedź: Dla nas tym miejscem jest raj).  

Zadanie 2 – Jak wyobrażasz sobie panią tęsknotę? W jakim kolorze ma ubrania? Jaki ma 

wyraz twarzy? Narysuj ją        

28.05.2020 r. - czwartek  

Temat: Zapoznanie z lekturą “Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.  

Dzień dobry! Dzisiaj zaczynamy nasza przygodę z lekturą. Jest to dosyć wyjątkowa lektura, 

ponieważ zawiera wiele obrazków i zupełnie mniej tekstu. “Kajko i Kokosz” to ogromna 

seria komiksów. Myślę, że niektórzy z Was lubią komiksy i kolorowe obrazki w nich 

zawarte.  

Zadanie 1 - Proszę poszukać w komiksie lub zastanowić się nad tym, jakie przedmioty do 

latania zostały zawarte w komiksie. Bardzo proszę, narysuj je!        

Zadanie 2 - Proszę przeczytać poniższa grafikę.  



 

Zadanie 3 - Proszę uzupełnić krzyżówkę i odszukać hasło.  



 

29.05.2020 r. - piątek  

Temat: Świat przedstawiony w komiksie “Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.  

Moi drodzy, wczoraj napisałam już, że “Kajko i Kokosz” to seria komiksów. Czy zatem jest 

komiks. Proszę zapisać sobie do zeszytu.  

Komiks – historia obrazkowa, która zawiera tekst. Wypowiedzi bohaterów są umieszczone w 

dymkach.  

Zadanie 1 – Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

1. Dlaczego Hegemon udawał kupca? 

2. Jakie konsekwencje miała decyzja o niezamykaniu bramy na noc? 
3. Które z wydarzeń nie mogłoby mieć miejsca w realnym świecie? (Podpowiedź: które 

jest fantastyczne, nierealne). 



Zadanie 2 – Na podstawie załączonych zdjęć komiksu zastanów się nad tym, jakie informacje 

umieszczane są w poniższych dymkach. Pomogą Ci w tym 3 poniższe propozycje. Dymki 

przerysuj do zeszytu o wpisz w nie funkcję, jaką posiadają.  

Wypowiedzi postaci, wyrazy dźwiękonaśladowcze, myśli postaci.  

 

 



 


