
Klasa IV –język polski ( poniedziałek  - 18 maja)

Dzień dobry na kolejnej lekcji, na której połączymy zagadnienia ortograficzne z treścią kolejnej 
legendy.

Temat: „Jak powstało Jezioro Żabie”? Pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym.

1.  Kochani!  Wyrazy  zawierające  „ż”  niewymienne  to  niestety  słowa,  których  pisownię  trzeba
zapamiętać. W treści legendy, którą dzisiaj przeczytacie, takie słowa zaznaczone zostały niebieskim
kolorem. Zwróćcie na nie baczną uwagę i spróbujcie zapamiętać ich pisownię.

2. Otwórzcie podręczniki na stronie 283. Odczytajcie  tekst „Jak powstało Jezioro Żabie”. Oprócz
trudności  ortograficznych,   postarajcie  się  także  wyciągnąć  z  treści  elementy:  prawdziwe,
prawdopodobne i fantastyczne.

Po odczytaniu wykonajcie ćwiczenie 1, str. 285. Wypiszcie szczegóły widoczne na ilustracji, ( tylko
te, o których była mowa w tekście).

NOTATKA:
Na ilustracji widoczne są elementy, które wystąpiły w tekście. Są to:………………………………
…………………………………………………………. .

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

Następnie wykonajcie ćwiczenie 2, str. 285. Przerysujcie tabelkę do zeszytu i uzupełnijcie.

NOTATKA (należy wpisać w tabelce)

Elementy rzeczywiste to:
- nazwy miejsc: Wielkopolska, Dolina Gwdy, Jezioro Żabie,
- zwierzęta zamieszkujące puszczę, np. żbiki,
- zajęcia mieszkańców, np. uprawa roli,
- księżna, księżniczki
Elementy prawdopodobne:
- zamek, jego mieszkańcy,
- sytuacja państwa,
- zmiana życia mieszkańców,
Elementy fantastyczne:
- czarnoksiężnik – wąż,
- zmiana poddanych w żaby,
- cudowna mikstura,
- powstanie jeziora,
………………………………………………………………………………………………………..
Dla utrwalenia pisowni wyrazów z „ ż”, odpowiedzcie na pytania  (nie przepisujcie ich). Wyrazy
(wasze odpowiedzi) zapiszcie na kolorowo.

1. Jakie drapieżniki zamieszkiwały puszczę?
2. Co uprawiali mieszkańcy krainy?
3. Jak miała na imię władczyni księstwa?
4. Jak nazywały się jej córki?
5. Czyją postać przyjął czarnoksiężnik?
6. Jak mieli na imię narzeczeni księżniczek?



7. Jak najważniejsze składniki stanowiły czarodziejską miksturę?
8. Co powstało w wyniku ulewy?

Zapamiętaj pisownię powyższych wyrazów!

…………………………………………………………………………………………………………
.

Klasa IV – język polski (wtorek – 19 maja)

Dzisiaj na lekcji utrwalicie pisownię wyrazów z „ż” niewymiennym.

Temat: Pisownia wyrazów z „ ż” niewymiennym – ćwiczenia.

 Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 86, wykonajcie zadania: 1, 2, 3, 4 i 5. Zdjęcia prześlijcie.

Pozdrawiam Was serdecznie. Izabela Kornaś


