oprac. Dariusz Tokarski

ZAGADNIENIA DO PRACY
dla uczniów z klasy 4a i 4b
TEMAT I ĆWICZENIA do realizacji w okresie: 3.06.2020 r. – 10.06.2020
Proszę poniższe polecenia i ćwiczenia wykonywać etapami.
Nie ma potrzeby, by wszystko wykonać jednego dnia.
PONIŻSZE ĆWICZENIA WYKONUJEMY W ZESZYCIE!
TEMAT:

1. Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z „ch” oraz „h”.
2. Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”.
3. Krainę baśni opuszczamy, lecz nie na zawsze z baśniami się żegnamy.
4. Przypominamy cechy gatunkowe baśni.
5. Rozpoznajemy elementy oraz motywy charakterystyczne dla baśni.
6. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału 5 – „W świecie baśni”.
CZĘŚĆ ZAJĘĆ DOTYCZĄCA ORTOGRAFII

1. Na ostatniej karcie pracy poznaliście zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”.
Jestem przekonany, że udało się już Wam zapamiętać te zasady i pisownię niektórych
wyrazów z tą trudnością ortograficzną.
2. Ćwiczenia ortograficzne:
1) Ćw.1
Nadaj tytuł poniższej ilustracji a następnie opowiedz, co dzieje się na ukazanej
poniżej scenie (4-5 zdań). Ustal, kiedy i gdzie odbywają się przedstawione sytuacje,
wymień bohaterów.
Niżej zaprezentowany rysunek znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 244-245.
W swojej pracy użyj jak najwięcej wyrazów z planszy.
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2) Ćw.1
Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne, które rozpoczynać się będą na
„h”:








kołysać
wrzawa nastrój
łąka
opowieść zamieszanie

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika ortograficznego.
Powyższe ćwiczenia wykonujemy w zeszycie do języka polskiego.

PRZECZYTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI I ZAPAMIĘTAJ!
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3. Kolejna część KARTY PRACY uwzględniającej powyższe tematy zajęć dotyczy
powtórzenia, utrwalenia i sprawdzenia Waszych wiadomości z rozdziału 5 – czyli
wiadomości zdobytych podczas omawiania baśni.
4. Ćwiczenia z rozdziału 5:
Poniższe ćwiczenia można wykonać na tej karcie pracy
(lub przepisać do zeszytu).

Świat baśni, legend i mitów. Mityczne stwory.

Bazyliszka można nazwać postacią fantastyczną, ponieważ …………………………..……………..
………………………………..………………………………..………………………………..…………………
……………..………………………………………………………..…………..………………………………..
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4.Wybierz właściwe dokończenie zdania. Podkreśl właściwe dokończenie.
Bazyliszek był monarchą w swoim rodzaju, ponieważ miał władzę nad życiem innych
stworzeń / koguci grzebień na jego głowie przypominał koronę.

11. Napisz zaproszenie adresowane do rodziców na wystawę zatytułowaną „Baśniowe stwory”,
które odbędzie się w naszej szkole w najbliższą środę o godzinie 11.00.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zdjęcie ćwiczeń z ortografii (ćw.1 oraz ćw. 2)
oraz wykonanego testu Świat baśni, legend i mitów. Mityczne stwory
zawartego w ćwiczeniu 4
przesyłacie na mój adres mailowy: dartok1@interia.pl
Na Wasze prace czekam do wtorku
(15.06.2020 r.)
Drodzy Uczniowie z klasy 4a i 4b,
jeszcze raz przypomnę,
że nie musicie wykonywać wszystkich ćwiczeń od razu.
Podzielcie pracę na kilka dni (tak, by udało się wszystkie zadania wykonać do 15.06.2020 r.)
Powodzenia 

