
 Uwaga! 27.05.2020 r. (środa) lektura: J. Christa “Kajko i Kokosz. Sztuka latania”.  

Link do lektury:  http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-

kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf 

W tym tygodniu przez Wami trudny utwór. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy i 

pytania proszę pisać! Pomogę Wam        

Uwaga! Chciałabym, abyście się nauczyli poniższych zagadnień. 25 i 26 maja w godzinach 

12-13 chcę porozmawiać z każdym z Was przez komunikator i zapytać z materiału, który 

wypisałam niżej. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tymi punktami, piszcie śmiało        

Zagadnienia: 

1. Co to przysłówek? Na jakie odpowiada pytania, przykłady przysłówka. (Temat: Do czego 

służy przysłówek?). 

2. Co to jest legenda? Jakie znasz legendy i o kim? 

3. Co to jest baśń? Jakie znasz baśnie? Co to jest postać fantastyczna i realistyczna?  

4. Co musi zawierać zaproszenie? (adresat, czas, miejsce cel spotkania, podpis).  

5. Jakich znasz autorów baśni? 

6. Co to jest przyimek? Przykłady. (Temat: Do czego służy nam przyimek?)  

7. Co to jest spójnik? Przykłady. (Temat: Po co komu spójnik?)  

8. Co to jest przesłanie baśni? 

Na ostatniej stronie znajdują się dokładne wyjaśnienia zagadnień.  

 

18.05.2020 r. - poniedziałek 

Temat: O pisowni nazw geograficznych.  

Podręcznik s. 274-276.  

Dzień dobry! Witam Was w kolejnym tygodniu. Mamy już maj, pogoda dopisuje... Wiem, że 

marzycie już o wakacjach, już niedługo one nastąpią. Niektórzy marzą o podróży do Gdańska 

posłuchać szumu fal, inni z chęcią pochodziliby szlakami górskimi i odwiedzili Zakopane. 

Tym, co preferują klimaty bardziej egzotyczne marzy się wypoczynek w Egipcie. Są też tacy, 

którzy nie lubią podróżować i chcą jedynie mieć już wolne i wypocząć w domu w Zdziarcu. 

Skąd to moje rozważanie o wakacjach? Może zauważyliście, że użyłam w swoich 

rozważaniach wymieniłam kilka nazw (Gdańsk, Zakopane, Egipt, Zdziarzec). Dzisiaj między 

innymi będzie lekcja o tym, jak poprawnie pisać nazw miast, wsi, miejscowości oraz ich 

mieszkańców i przymiotników od nich utworzonych.  

Zadanie 1 - Proszę zapisać i zapamiętać notatkę.  

Wielką litera piszemy: 

• Nazwy państw, regionów, miast, wsi, dzielnic, np. Warszawa, Zdziarzec, Mazury, 

Wawer, Polska.  

• Nazwy mieszkańców państw i regionów, np. Polka, Kaszub.  

Małą literą piszemy: 

• Przymiotniki pochodzące od nazw państw, regionów, miast, dzielnic, wsi np.  

 

Nazwa państwa, regionu, miasta, 
wsi, dzielnicy 

Przymiotnik  

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf


Polska język (jaki?) polski  

Toruń pierniki (jakie?) toruńskie 

Mazury noc (jaka?) mazurska  

• Nazwy mieszkańców miast, dzielnic, wsi, np. Tarnów - tarnowianka.  

Musimy pamiętać, że przymiotniki odpowiadają na pytania JAKI? JAKA? JAKIE?  

Zadanie 2 – Proszę wykonać poniższe zadania.  

 

 

19.05.2020 r. - wtorek  

Temat: Ćwiczenia ortograficzne.  

Zapraszam na ćwiczenia z ortografii. Proszę wpisać imię i wykonać ćwiczenia. Nie martwcie 

się, jeżeli macie coś źle. Ćwiczenia są po to, abyście spróbowali swoich sił i zobaczyli nad 

czym trzeba jeszcze popracować. Proszę wykonywać zadania do samego końca, do 

ostatniego przykładu. Można jedno zadanie robić kilka razy. Dobrej zabawy!   

https://wordwall.net/play/2319/330/276?fbclid=IwAR2dSxZWA_QWt-

5BXgSyP8AoMuDR2eMEY5KLJweQhCfo-sovspk3HAsHuXo 

  

https://wordwall.net/play/2319/426/170?fbclid=IwAR1I9Vy21mIvCA_KkLd0VZV0PlyH_3

EX2qHDfHjGPFB0nHs2jpvwht_BYfo 

 

https://wordwall.net/play/2319/330/276?fbclid=IwAR2dSxZWA_QWt-5BXgSyP8AoMuDR2eMEY5KLJweQhCfo-sovspk3HAsHuXo
https://wordwall.net/play/2319/330/276?fbclid=IwAR2dSxZWA_QWt-5BXgSyP8AoMuDR2eMEY5KLJweQhCfo-sovspk3HAsHuXo
https://wordwall.net/play/2319/426/170?fbclid=IwAR1I9Vy21mIvCA_KkLd0VZV0PlyH_3EX2qHDfHjGPFB0nHs2jpvwht_BYfo
https://wordwall.net/play/2319/426/170?fbclid=IwAR1I9Vy21mIvCA_KkLd0VZV0PlyH_3EX2qHDfHjGPFB0nHs2jpvwht_BYfo


20.05.2020 r. - środa 

Temat: Kim był pan Twardowski?  

Podręcznik s. 176-177. 

Dzień dobry! Dzisiejsza lekcja jest wprowadzeniem do lekcji czwartkowej i piątkowej. Warto 

zapamiętać kim był pan Twardowski i z czego zasłynął. Był to dość wyjątkowy człowiek, 

ponieważ podpisał układ z diabłem. Zobaczcie sami, dlaczego tak postąpił.  

Zadanie 1 – Proszę przeczytać tekst.  



 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu. 

1. Skąd wzięła się kopalnia srebra w Olkuszu i maczuga Herkulesa? 

2. Dlaczego pan Twardowski podpisał umowę z diabłem?  
3. W jakim celu przybył do karczmy pan Twardowski?  



4. Jak i gdzie przed diabłem uciekł czarnoksiężnik?  

Zadanie dodatkowe dla chętnych! Na dodatkową ocenę! 

Wyjaśnij znaczenie poniższych powiedzeń: 

1. Co nagle, to po diable. 
2. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.  

21,22.05.2020 r. - czwartek, piątek  

Temat: Przed czym czmychnął diabeł? 

Podręcznik s. 177-183.  

Kochani, dzisiaj poznacie historię pana Twardowskiego opisana przez Adama Mickiewicza. 

Jest to tekst dość trudny i długi, dlatego wrzucam Wam poniżej oprócz tekstu również 

animację. Zwróćcie uwagę na różnice pomiędzy tekstem ze środy, a dzisiejszym. Sporo się 

one od siebie różnią.  

Zadanie 1 - Proszę odtworzyć animację, uważnie słuchać i oglądać. Później odtworzyć raz 

jeszcze i śledzić tekst wzrokiem.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=627&v=Vo2ORA4h0-c&feature=emb_logo  

 



 



 



 



 



 

Zadanie 2 – W środę czytaliście legendę o panu Twardowskim. Dzisiaj poznaliście utwór 

Adama Mickiewicza również o tej samej postaci. Napisałam już Wam, że różnią się te teksty. 

Proszę dopasować do odpowiedniego tekstu informacje, które zawiera.  

Warunek umowy to oddanie duszy w Rzymie, pojawia się zapis w umowie o oddanie duszy i 

wykonaniu przez diabła 3 zadań, diabeł wychodzi z kieliszka, diabeł zwabia Twardowskiego 

do karczmy, nie wiadomo nic o rodzinie Twardowskiego, Twardowski ma żonę, diabeł ucieka 

przestraszony panią Twardowską, pan Twardowski ucieka na księżyc.  

Legenda “O Mistrzu Twardowskim” Ballada “Pani Twardowska” A. Mickiewicz 

 
 
 

 



 

 

Zadanie 3 - Oprócz różnic pomiędzy utworami pojawiają się też podobieństwa. Proszę 

zapisać pod tabelką. 

Podobieństwa: postać diabła i pana Twardowskiego, miejsce akcji – karczma “Rzym”, 

podpisanie umowy.  

Zadanie 4 - Odpowiedź na pytanie. 

1. Czego przestraszył się diabeł i dlaczego?  

(Proszę przepisać pod odpowiedzią) 

Diabeł, który czyni zło wykąpał się wedle umowy nawet w wodzie święconej. Przestraszył 

się jednak małżonki Twardowskiego. Można się domyślić, że jest brzydka i okrutna. Być 

może świadczy to o tym, że kobiety mają większą moc czynienia zła niż sam diabeł.  

 

MATERIAŁ DO NAUCZENIA 

 

1. Co to przysłówek? Na jakie odpowiada pytania, przykłady przysłówka. (Temat: Do czego 

służy przysłówek?) 

Przysłówek odpowiada na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy?  

Powstaje często od przymiotników (Jaki? Jaka? Jakie?) 

Przykłady przysłówków: (jak?) miło, nudno, zielono, kolorowo, szybko, nieznośnie, bardzo 

trochę, (gdzie?) blisko, daleko, nieopodal, (kiedy?) późno, jutro, rano. 

Przykłady tworzenia przysłówków od przymiotników: 

przymiotnik: niski - przysłówek (jak?) nisko 

przymiotnik: wesoła - przysłówek (jak?) wesoło 

 

2. Co to jest legenda? Jakie znasz legendy i o kim? 

Legenda to ludowa opowieść przekazywana pokoleniom. Posiada zdarzenia, osoby lub 

miejsca historyczne. Zwiera również elementy fantastyczne np. smoki.  

Tytuły legend: “Piast Kołodziej”, “O Lechu, Czechu i Rusie”, “O Mistrzu Twardowskim”, 

“Jurata, królowa Bałtyku”, “Legenda o warszawskim Bazyliszku”.  

Proszę przypomnieć sobie treść wybranej legendy.  

 

3. Co to jest baśń? Jakie znasz baśnie? Co to jest postać fantastyczna i realistyczna?  

Baśń to utwór zawierający elementy fantastyczne. Nie ma dokładnie określonego miejsca i 

czasu akcji. Posiada magiczne przedmioty, fantastyczne postacie. W baśni miejsce ma walka 

dobra ze złem! Dobro oczywiście wygrywa (zazwyczaj). Koniec baśni zawiera przesłanie 

(zagadnienie 8).  

Postać realistyczna to taka, która może wystąpić w świecie rzeczywistym. Postać fanatyczna 

to taka, której nie możemy spotkać w realnym świecie.  

Baśnie, które trzeba zapamiętać: “O rybaku i złotej rybce”, “Kopciuszek”.  

 

4. Co musi zawierać zaproszenie? (adresat, czas, miejsce cel spotkania, podpis).  



Zaproszenie powinno zawierać adresata (kogo zapraszamy), czas, miejsce i cel spotkania (na 

co kogoś zapraszamy, gdzie i kiedy), możemy dodać informacje o wydarzeniu (np. na balu 

obowiązuje przebranie w zwierzątko), podpis (kto zaprasza).  

 

5. Jakich znasz autorów baśni? 

Wystarczy pamiętać nazwiska autorów        

Hans Christian Andersen - np. “Brzydkie kaczątko”. 

Wilhelm i Jacob Grimm - np. “Jaś i Małgosia”. 

Charles Perrault - “Kot w butach”. 

 

6. Co to jest przyimek? Przykłady. (Temat: Do czego służy nam przyimek?)  

Przyimek to część mowy, która zawsze występuje z innym wyrazem, tworząc wyrażenie 

przyimkowe.  

Np. W koszyku (w- przyimek, koszyku – rzeczownik) 

pod drzwiami (pod- przyimek, drzwiami – rzeczownik).  

Przykłady przyimków: obok, na, pod, w, za, przed, dla, od. 

 

7. Co to jest spójnik? Przykłady. (Temat: Po co komu spójnik?)  

Spójnik to część mowy, która ma łączyć słowa i wyrazy.  

Przykłady spójników: i, ale, oraz, lub, jednak, zatem.  

Przykład w zdaniu: Kupiłam bułki i mleko. Zrobię zadanie lub zagram. 

 

8. Co to jest przesłanie baśni? 

Przesłanie to główna myśl zawarta w utworze. Wynika ona z przedstawionych wydarzeń. 

Może być powiedziana wprost (morał) lub trzeba się jej domyślić.  

Proszę pamiętać przesłania utworów:  

“Kopciuszek” - nieważne jest to jak wyglądamy, ważne jest to jacy jesteśmy względem 

innych.  

“O rybaku i złotej rybce” - im więcej człowiek posiada, tym więcej chciałby mieć. Natura 

człowieka to zachłanność i chęć posiadania. Należy doceniać to, co się posiada, bo zawsze 

możemy to stracić.  

“O szewczyku” - warto pomagać innym, słabszym. Warto pomagać tym, którzy tego 

potrzebują. Nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebować wsparcia innych.  

 

 

 


