1. 20-23.03.2020
Wpiszcie do zeszytu temat: Przypominamy zasady pisowni wyrazów z nie.
Przypomnijcie sobie zasady pisowni imiesłowów z nie (podręcznik str. 145).
Uzupełnijcie tekst dyktanda sprawdzającego znajomość zasad pisowni wyrazów z nie
i zapiszcie go w zeszycie. Wypiszcie z tekstu wszystkie wyrazy z nie i uzasadnijcie
ich pisownię (należy podać zasadę ortograficzną).
Na leśnej polanie
Po wyjściu z lasu zauważyliśmy rozległą polanę. Panowała tam …zwykła cisza.
…chcąc zakłócać tego spokoju, postanowiliśmy rozmawiać szeptem. Gdzieś wysoko wśród
konarów drzew słychać było śpiew …znanych nam ptaków. …przerywając marszu,
z zaciekawieniem spojrzeliśmy w górę. Niestety, wśród gęstych gałęzi …dostrzegliśmy
ptasich śpiewaków. Za to nasz wzrok przykuło coś innego. Oto kolorowy dzięcioł
…strudzenie stukał w pień wysokiej sosny. Dźwięk ten … niepokoił jednak leśnych zwierząt.
Nawet ruda wiewiórka skakała po gałęziach, trzymając w łapkach …naruszonego orzecha.
…rozważywszy wcześniej możliwości wydłużenia czasu wyprawy, …wiedzieliśmy,
czy możemy sobie pozwolić na …skrępowane podglądanie przyrody. Może nasi gospodarze,
…doczekawszy się nas z kolacją, pomyślą, że zabłądziliśmy w lesie? …mogąc jednak
powstrzymać wielkiej ciekawości, podeszliśmy do drzewa. Nagle Magda, …zdążywszy
wyjąć z kieszeni chusteczki, głośno kichnęła. Spłoszony tym …spodziewanym hałasem
dzięcioł odleciał. …spuszczając z oczu kolorowego punktu, obserwowaliśmy jego lot.
Po chwili ptak, uspokojony …zmąconą ciszą, przycupnął na gałęzi pobliskiej sosny. Wkrótce
potem usłyszeliśmy dobiegające stamtąd rytmiczne stukanie.

2. 24-25.03.2020
Zapiszcie temat: Utrwalamy wiadomości o zdaniach złożonych.
Przypomnijcie sobie wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych współrzędnie
i podrzędnie (podręcznik str. 192-197). Następnie wykonajcie zamieszczone niżej
ćwiczenia w zeszycie.
1. Nazwij zdania i przedstaw je na wykresie.
a) Śnieg padał cały dzień, toteż drogi były trudne do przebycia.
b) Wezwiemy lekarza albo pojedziemy do szpitala.
c) Przyjadę do ciebie lub zatelefonuję.
d) Przyznał się do winy, zatem poniesie mniejszą karę.
e) Nie zrobił zakupów ani nie wyszedł z psem.
f) Odrób pracę domową i naucz się na sprawdzian.
g) Himalaiści byli zmęczeni, ale wciąż dążyli ku szczytowi góry.
2. Rozpoznaj rodzaje zdań, sporządź ich wykresy i zadaj odpowiednie pytania.
a) Jedź tam, gdzie pokazuje drogowskaz.
b) Pomogę ci bardzo chętnie, jeśli tylko tego zechcesz.
c) Rysował tak pięknie, że wszyscy go podziwiali.
3. Popraw poniższe zdania. Wyjaśnij, na czym polegają błędy.
a) [Pożyczyłem koledze "Pana Tadeusza", który był chory.]

b) [Zdobyłem od aktora autograf, który grał w filmie Polańskiego.]
c) [Sprzątając ze stołu, upadł mi talerz.]
d) [Przebywając na wczasach, spotkała mnie dziwna przygoda.]
e) [Przyjdę do ciebie, odrabiając lekcje.]
f) [Wyszedłszy z psem, zaczął padać deszcz.]

