
Klasa IV – język polski (środa – 6 maja)
Dzień dobry! Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie ...refrenu, czyli
powtarzającej  się cząstki  tekstów, najczęściej   utworów przeznaczonych do śpiewania (definicję
refrenu  wprowadziliśmy  na  poprzedniej  lekcji).  Powtórzymy  także  inne  zagadnienia  związane  
z budową utworów poetyckich.

Temat: Budowa wiersza, funkcja refrenu – ćwiczenia.

1. Na początku  - powtórka:
- bardzo często wiersz składa się z cząstek zwanych strofami (ma budowę stroficzną),
- strofy to inaczej zwrotki,
- linijki wiersza nazywamy wersami,
- na rytmiczność wiersza wpływają: jednakowa liczba wersów w strofach, jednakowa liczba sylab
w wersach, rymy itp.

2.  Otwórzcie  zeszyty  ćwiczeń na  stronie  76  –  77  i  wykonajcie  polecenia:  1  – 5.  Powodzenia,
 I. Kornaś

Klasa IV – język polski (czwartek – 7 maja)

Ponownie  witam  Was  na  lekcji  języka  polskiego.  Będzie  ona  dotyczyć  zagadnień  z  zakresu
ortografii.

Temat: „Na turystycznym szlaku” - pisownia wielką i małą literą.

W ramach powtórzenia przypomnijmy sobie informacje dotyczące pisowni wyrazów wielką literą.
Wielką literą piszemy:
- imiona, nazwiska, przezwiska, pseudonimy, np. Marek, Kowalski, Chudy, Azor,
- nazwy mieszkańców, kontynentów, państw, regionów: Polak, Europejczyk, Ślązak,
-  nazwy geograficzne (  części  świata,  kraje,  regiony,  miasta,  wsie,  morza,  rzeki,  jeziora,  góry):
Grecja, Australia, Małopolska, Poznań, Porąbka Uszewska, Morze Bałtyckie, Wisła, Tatry, Hańcza,
- nazwy gwiazd, planet, np.: Mars, Gwiazda Polarna,
- nazwy programów komputerowych, np. Windows,
- nazwy urzędów i instytucji, np.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- nazwy świąt, np.: Boże Narodzenie, Dzień Matki,

Pamiętajcie również, że:
- chociaż nazwy miast i wsi piszemy wielką literą, to nazwy mieszkańców miast i wsi z kolei -
literą małą, np.: warszawianin, porąbczanin,
- chociaż nazwy obiektów (ulic, pomników, parków, budowli) piszemy wielką literą, np.: Łazienki,
Krakowska, to wyrazy, które (często) poprzedzają wspomniane nazwy obiektów, np.: plac, ulica,
aleja, park, kościół, most, pomnik, cmentarz, zazwyczaj piszemy małą literą, np..: ulica Krakowska,
aleja Mickiewicza, kościół Świętego Krzyża – nie jest to jednak reguła,
- chociaż nazwy świąt piszemy wielką literą, to nazwy zwyczajów, obrzędów i zabaw – piszemy
małą, np.: mikołajki, andrzejki, 

Zapoznajcie się z powyższymi informacjami. Podobne znajdziecie także w podręczniku – strona
267 – 268. Nie przepisujcie do zeszytu, lecz postarajcie się jak najwięcej zapamiętać.



1. Otwórzcie podręczniki na stronie 269 i ołówkiem wykonajcie ćwiczenie 8. Następnie sprawdźcie
pisownię wyrazów, które sprawiły Wam trudność, w słowniku (oczywiście ortograficznym). Sądzę,
że tylko w przypadku kilku możecie mieć wątpliwości.

Miłej zabawy z ortografią – I. Kornaś


