
Klasa 5 

08.06.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie.  

Podręcznik s. 280-281.  

Dzień dobry! Ważna lekcja przed Wami, bo dotycząca ortografii. Każdy z nas ma z nią 

problem, dlatego warto ją ćwiczyć.  

Zadanie 1 - Proszę zapisach poniższe zasady pisowni i zapamiętać.  

“Nie” piszemy łącznie z: 

- rzeczownikami (np. nieprawda), przymiotnikami w stopniu równym (np. niegrzeczny) i 

przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu równym (np. nieładnie). 

“Nie” piszemy rozdzielnie z: 

- czasownikami (np. nie biegać, nie mogę, nie kupiono, nie mówi się), 

- przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników (np. nie bardzo), 

- przysłówkami i przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie najgorzej, nie 

większy), 

- liczebnikami (wyjątek: niejeden, jako wielu) (np. nie dwa, nie pięciu).  

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania.  

 

 



09.06.2020 r. - wtorek  

Temat: Smak przygody. 

Podręcznik s. 286-287.  

Kochani! Przed Wami wiersz o magii...  

Zadanie 1 - Proszę posłuchać poniższy utwór, poniżej umieszczam tekst.  

 https://www.youtube.com/watch?v=GIgikiwEH_Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIgikiwEH_Y


 

Zadanie 2 – Wiersz opowiada o magii, którą może każdy z nas dokonywać. Dlaczego? Nie 

ma człowieka na tym świecie, który nie posiadałby WYOBRAŹNI! To ona pozwala nam 

czarować świat i to co nas otacza. 

Proszę wypisać z tekstu 2 epitety (rzeczownik + przymiotnik). Np. dziwna moc.  

Epitety: …..................... 

Zadanie 3 – Pewnie zauważyliście przy czytaniu, że wiersz czyta się bardzo rytmicznie. Jest 

to spowodowane rymami. Przepiszcie sobie proszę informacje o tym, jakie wyróżniamy 

rymy.  

Rymy niedokładne - powtarzanie podobno brzmiących głosek kończących wyraz, np. jesień-

jeden. 

Rymy dokładne - powtarzanie identycznie brzmiących głosek kończących wyraz, np. jesień-

wrzesień. 

Zadanie 4 - Proszę wykonać poniższe zadania.  

1. Wskaż pary wyrazów, w których występują rymy niedokładne. 

Młodzi-głodzi, myśli-wyszli, plama-trawa, piąstkom-cząstkom. 

2. Wymyśl rymy dokładne do poniższych słów: 

• Wiosna -  

• Kot -  

• Miotła -  

• Koc - 

10.06.2020 r. - środa 

Temat: Jak napisać dedykację? 

Podręcznik s. 298.  

Moi drodzy, przed Wami bardzo przydatna lekcja. Będzie ona dotyczyła dedykacji. Czym 

jest dedykacja? Dedykacją nazywamy tekst, w którym piszemy komu dajemy dany prezent.  

Gdzie umieszczamy dedykację? Jeżeli chcemy komuś ofiarować książkę, piszemy ją na 

pierwszej stronie tytułowej. Jeżeli chcemy podarować kwiaty, piszemy ją na bileciku (takiej 

małej karteczce dołączonej do bukietu). Prezentem z dedykacją może być dosłownie 

wszystko.  



Dedykacja musi zawierać: 

- Dla kogo prezent? Komu? (Adresat) 

- Co? (rzecz, która dajemy) 

- Z jakiej okazji? (dlaczego dajemy) 

- Kto? Kiedy? (kto daje prezent i data) 

Zadanie 1 - Proszę do zeszytu zapisać zaznaczone na żółto powyższe informacje.  

Zadanie 2 - Proszę przeczytać przykładową dedykację.  

 

Poniżej umieszczam słownictwo, które można użyć w tej krótkiej formie.  

 

Zadanie 3 - Proszę wykonać poniższe zadania. Pamiętaj, że w dedykacji używamy zawsze 

zwrotów grzecznościowych, używamy wielkich liter! 



 

 

 

 

 

 


