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Lekcja 31, 4.05.2020 r.

Temat: Inny nie znaczy gorszy

1. Przeczytaj opowiadanie Melanii Kapelusz
"Zielony pies" (podręcznik str. 222-224)

2. Zapisz do zeszytu notatkę:
Plany wydarzeń można podzielić na dwie kategorie : 
ramowy i szczegółowy. 
Ramowy jest planem bardzo ogólnym, zawiera tylko
najważniejsze wiadomości z danego wydarzenia.
Szczegółowy, jak sama nazwa wskazuje, zawiera więcej
szczegółów niż plan ramowy, przeważnie do jednego punktu
takiego planu jest kilka podpunktów.

3. Zrób zad. 1 str. 225 z podręcznika (w
piątek sprawdzę na +).
Powodzenia!

Lekcja 32, 5.05.2020 r.

Temat: Opowieść o szczęśliwym człowieku.

1. Przeczytaj fragment książki Michaela
Piquemala znajdujący się w ćwiczeniach
cz.2 str. 30.

2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 31-33.

3. W zeszycie zapisz czego wg Ciebie
potrzebujemy żeby być szczęśliwi? (zadanie
na + sprawdzę w piątek)
Powodzenia!

Lekcja 33, 6.05.2020 r.

Temat: Porozumienie to podstawa.

1. Przeczytaj fragment książki Barbary
Gawryluk "Dżog. Legenda o psiej wierności".
2.Zastanów się jakie cechy powinien posiadać właściciel psa lub
kota. 
3.Narysuj psa lub kota do zeszytu.
4.Wypisz obowiązki właściciela zwierzęcia.
5. Przepisz do zeszytu wypowiedzi zgodne z treścią tekstu
(podręcznik zad, 1 str. 229.
6. Wykonaj z podręcznika str. 229 zad. 3 i 4. Odpowiedzi zapisz
do zeszytu.
Powodzenia!

Lekcja 34, 7.05.2020 r.

Temat:Portret ulubieńca.

1. Przeczytaj zwrotkę poprzedzającą
wiersze, a potem utwory "Psi arystokrata" i
"Znajda" (podręcznik str. 230-231

2. Wykonaj następujące zadania do zeszytu
z podręcznika: 3b oraz 4.
Opis zwierzęcia jest na ocenę. Pamiętaj o budowie swojej pracy:
-wstęp- min. 3 zdania,
-rozwinięcie- min. 9 zdań,
-zakończenie- min. 3 zdania
Możesz zrobić do opisu rysunek :-)
Pracę wyślij do 15.05 2020 r.na maila:
marzena.rybka@sp1sobotka.pl
Powodzenia!

Lekcja 35, 8.05.2020 r.

Temat: Rodzaje wypowiedzeń.
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1. Lekcja na Skype o godzinie 10.
Przygotuj:
-zeszyt (notatka do zeszytu:
Wypowiedzi ze względu na cel dzielimy na:
-oznajmujące, gdy chcemy o czymś powiadomić. Zazwyczaj
kończymy je kropką, np. 
Mama poszła do sklepu.
-pytające, gdy pytamy o coś lub o kogoś. Kończymy je znakiem
zapytania ?,np.

Czy mama poszła do sklepu?
-rozkazujące, gdy chcemy wydać rozkaz, polecenie. Kończymy je
wykrzyknikiem ! lub kropką., np.
Pójdź do sklepu!
-ćwiczenia cz. 2 (będziemy wykonywać zadania str.72-75).
-długopis.


