
Klasa V                                                                                          katarzyna.skoczelas@wp.pl
27.04.20
Temat: Przygotowanie do sprawdzianu.
Nadszedł czas aby powtórzyć poznane już  wiadomości i przygotować się do sprawdzianu.
Proszę abyście przypomnieli sobie z poprzednich lekcji następujące zagadnienia:
1.Co to jest orzeczenie i przydawka? Czy są to części mowy, czy części zdania?
2.Jak napisać ogłoszenie?
3. Opis zwierzęcia.
4.Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
5. Formy osobowe i nieosobowe czasownika.

28.04.20
Temat: Sprawdzian wiadomości. 
Wykonaj następujące zadania w zeszycie.

Ćwiczenie1
Z pośród   podanych wyrazów, kolorem czerwonym podkreśl wszystkie 
orzeczenia a niebieskim przydawki.
zielony, leży, śpiewa, świeży, biały, mysz, słoń, gorący, żeliwny, słowik, kra,  
legowisko, milusiński.
Ćwiczenie 2
Wyrazy dźwiękonaśladowcze to te, które naśladują dźwięki. Podkreśl takie 
wyrazy w wierszu.
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch – jak gorąco!
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.

Ćwiczenie3
Utwórz bezosobową formę czasownika: 
poszliśmy - pójść
spałeś   - spać
biegaliście ……………………..
 byłam  ……………………………
 piekłam ………………………….
 siedzisz …………………………. 
 dał  ………………………………..
 płacimy  …………………………



Wykonane zadania wyślij na e-mail: katarzyna.skoczelas@wp.pl

29.04.20
Temat: „W ogrodzie sztuk”.
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się sztuką. Dowiesz się co to jest martwa natura, 
fresk, fotografia, grafika.
A więc…..
Martwa natura jest to gatunek malarski obejmujący kompozycje, 
zwykle malarskie lub rysunkowe, składające się ze stosunkowo 
niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, 
dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub 
symbolicznych.



Na takim obrazie mogą znajdować się przedmioty z twojego najbliższego 
otoczenia np., jabłko, butelka, ołówek itp. A może spróbujesz stworzyć takie 
dzieło według własnego pomysłu?.
Fresk jest to technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na 
mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w 
zaprawie wapna. Potocznie jako fresk określa się wszelkie malowidła ścienne, 
wykonane różnymi technikami. 

Grafika jest to jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk 
plastycznych.  Obejmuje  techniki  pozwalające  na  powielanie  rysunku  na 
papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. 

Która z tych technik malarskich podoba ci się najbardziej?
Stwórz w zeszycie swoje własne dzieło wykorzystując dowolną technikę 
poznaną dzisiaj na lekcji.


