
Język polski, kl. 5 poniedziałek 30.03.2020 r.
Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania pojedynczego nierozwiniętego?

 Podręcznik str. 227-229
Zapisz do zeszytu krótką notatkę:
Zdanie pojedyncze rozwinięte to takie zdanie, które oprócz podmiotu i orzeczenia posiada również 
określenia.
Zdanie pojedyncze nierozwinięte to zdanie, które ma jeden podmiot i jedno orzeczenie np. Ja idę, 
My śpiewamy.

 Zapoznaj się z ramką (uśmiechnij się) i wykonaj zad 1a i 1b.
 Teraz z zadania 2a str. 228 wypisz orzeczenia
 Zapisz do zeszytu definicję:

Podmiot- część zdania, która w zdaniu oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem.
Przykład: Kot pije mleko- kot jest podmiotem i oznacza wykonawcę czynności.
Podmiot najczęściej jest wyrażony rzeczownikiem w mianowniku i odpowiada na pytanie kto lub 
co.

 Teraz zapoznaj się z niebieską ramką str. 228.
 Utrwal poznane wiadomości

Język polski kl. 5 wtorek 31.03.2020 r.

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte- kontynuacja.

 Podręcznik str. 228-229
 Powtórz poznane wiadomości z poprzedniej lekcji
 Przejdź do zadania 3a, b, c str. 228 i zapisz je w zeszycie
 Następnie w celu lepszego przypomnienia wiadomości o zdaniu poj. rozwiniętym i 

nierozwiniętym przeczytaj niebieską ramkę ze str. 229
 Podane zdania pojedyncze rozbuduj o 2-3 określenia tak, aby powstały zdania pojedyncze 

rozwinięte:

Uczniowie się ustawili
Chłopcy spojrzeli
Nauczyciel zapowiedział
Pan poprosił
Kot zamiauczał
Deszcz padał
Mama piekła
Tomek czytał
Np. uczniowie klasy piątek grzecznie się ustawili w pary.



Język polski kl.5 01.04.2020r.

Temat: Czego oczekuje i o czym marzy niepełnosprawna Ola ?
Dzisiejszy temat lekcji dotyczy bardzo ważnej sprawy jaką jest życie i funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie. Może każdy z was zna taką osobę ? Lub miał okazję spotkać 
na ulicy, u lekarza itp.

• Proponuję przeczytać półgłosem czytankę Tomasza Małkowskiego pt.”Przeprowadzka” str. 
229-234.

• Teraz odpowiedzcie do zeszytu na 1 pytanie str. 234
• Co myślała o sobie i swoim życiu Ola ? 

-przed przeprowadzką?
czuję się- samotna
chciałabym- zostać w starej szkole
nigdy-nie pojadę na spływ kajakowy

-po przeprowadzce?
wydaje mi się- że będę się dobrze czuła w nowej szkole 
stałam się- samodzielna i odważna
mam zamiar- zmienić swoje dotychczasowe życie

• Wykonaj zad. 2a i b (tabelka) do zeszytu

Język polski kl.5 czwartek 02.04.2020r.

Temat: Kto, dla kogo i o czym śpiewa kołysankę ?
Na wstępie tej lekcji przypomnij kiedy i kto najczęściej śpiewa kołysankę? A jaką kołysankę Ty 
znasz ?

• Następnie przeczytaj 2-3 razy tekst „Kołysanka dla okruszka” str.236
• Teraz utwórz rodzinę wyrazów do wyrazu „kołysać” i zapisz 2-3 zdania z tymi słowami
• Następnie przeczytaj i przepisz żółtą ramkę str. 237 do zeszytu
• Odpowiedz na zad. 1 i 2a, b, c

Zad. 5 a zdrobnienia wypisz do zeszytu:
żarcik, cukiereczku, grypkę, brzuszka, świnkę, anginkę, kiełbaski, cebulką, kapturkiem, koszyczka, 
kołderka.

• Napisz dalszy ciąg opowiadania do zad.4 i zastosuj zdrobnienia.
• Masz czas do poniedziałku 06.04.2020r. Do godz.15

Język polski kl.5 piątek 03.04.2020r.

Temat: Jak wyrazy łączą się ze sobą ? Poznajemy związki wyrazowe.
• Podręcznik str. 238-240
• Przepisz definicję do zeszytu:

Związek zgody- zachodzi wówczas, gdy wyraz określany(nadrzędny) i określający(podrzędny) 
występują w tej samej formie gramatycznej (ten sam przypadek, liczba, rodzaj), wyrazy „zgadzają 
się” ze sobą do tego stopnia, że np. przy odmianie przez przypadki, oba wyrazy zmieniają swoją 
formę, czyli jeden dostosowuje się do drugiego.

• Wykonaj zadanie 1 str. 239 zapisz je do zeszytu
• Następnie wykonaj zad. 2 str.239 z grafami i zapisz w zeszycie
• Przeczytaj niebieską ramkę i postaraj się utrwalić w pamięci



• Teraz przepisz niebieską ramkę ze str. 240 i wykonaj zad.5 
jaką? Hałaśliwą jaką ? Nieznośną- szereg, 
ani pisanie, ani rozwiązywanie- szereg,
jakich? Czasochłonnych jakich? Skomplikowanych- szereg

Zad. 6 Praca z komiksem- dla chętnych


