Tydzień 23.03-27.03.2020r.
Podaję od razu zakres działań na cały tydzień, abyście mogli rozplanować sobie pracę według
własnych potrzeb i możliwości. Nie będę sprawdzała, kiedy wykonujecie które zadanie, ważne,
żeby wszystko było zrobione na koniec tygodnia lub w terminie podanym przy zadaniu. Kochani,
pamiętajcie, że prawnie jesteśmy (będziemy w tym tygodniu) wszyscy zobowiązani do regularnej
pracy w okresie kwarantanny. Nie odkładajcie niczego na późnej. Mam nadzieję, że szybko się
spotkamy w szkole w bezpiecznych okolicznościach. Życzę Wam wszystkim zdrowia, siły,
cierpliwości i uśmiechu na ten dziwny czas.
Tematy, notatki i zadania pisemne zapisujecie w zeszycie przedmiotowym. Tekst kursywą to
instrukcja, której nie zapisujecie. Pamiętajcie, aby pisać starannie. Notatki będą jednym z dowodów
Waszej pracy i prawdopodobnie wpłyną na ocenę.
Poniedziałek
Temat: Moja wielka tajemnica.
Rozumiem, że macie dużo pracy, a niektórym być może ciężko się jeszcze w tym odnaleźć, dlatego
Waszym zadaniem na dziś z języka polskiego jest tylko przepisanie gotowej pracy, czyli Waszych
opowiadań z zeszytu do pliku tekstowego, najlepiej Microsoft Word.doc lub docx i wysłanie go do
mnie na adres atra.M@interia.pl . Pamiętajcie o akapitach:) Na wiadomości czekam do końca
tygodnia. I wydaje mi się niemożliwe, żeby ktoś przysłał mi pracę niesamodzielną, prawda?:)
Wtorek
Temat: Utrwalamy znajomość lektury.
Rozwiążcie testy ze znajomości "Tajemniczego ogrodu", które znajdziecie pod następującymi
linkami:
http://pisupisu.pl/klasa5/tajemniczy-ogrod-test-1
http://pisupisu.pl/klasa5/tajemniczy-ogrod-test-2
http://pisupisu.pl/klasa5/tajemniczy-ogrod-test-3
A na końcu tego dokumentu czeka na Was mała niespodzianka związana z naszą wspólną pracą nad
lekturą :)
Środa
Temat: Gdy tata jest w niebezpieczeństwie.
Przeczytajcie powoli i dokładnie utwór "Powrót taty" strona 244. w podręczniku.
Wysłuchajcie też interpretacji tego utworu na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=95GUNOKCeDU
Następnie odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania zawarte w zadaniu 5., strona 247.
Później przepiszcie podane punkty planu wydarzeń do zeszytu we właściwej kolejności:
Plan wydarzeń opisanych w utworze "Powrót taty":
X.Przyjazd taty.
X.Ratunek herszta bandy.
X.Atak zbójców.
X.Niepokój matki.
X.Wyjaśnienie przywódcy rabusiów.
X.Błaganie ojca.
X.Modlitwa dzieci.
Czwartek
Temat: Nad przepaścią.

Przeczytajcie wiersz "Przepaść" Tadeusza Różewicza ze strony 264. w podręczniku.
Następnie wykonajcie w zeszycie zadania: 1. i 2. ze strony 265.
Na koniec przemyślcie pytanie "Zanim przeczytasz" ze strony 264. Nie zapisujcie odpowiedzi, ale na
poważnie się nad tym zastanówcie.
W piątki nie mieliśmy lekcji, więc na piątek nie zadaję. Odpocznijcie:)
Pamiętajcie, że w razie, gdybyście mieli jakieś pytania, możecie pisać do mnie na adres
atra.M@interia.pl
Zadania na kolejny tydzień pojawią się w odpowiednim czasie.
Pozdrawiam:)

