Dzień dobry! ☺☺☺
Na początek pochwalę was za wzorową postawę w trakcie naszego wypracowania.
Otrzymałam prawie wszystkie prace od razu i były one rzeczowe i estetycznie napisane na
papierze kancelaryjnym (mimo, że o tym nie mówiłam). Jestem z was dumna. ☺☺☺
Mam nadzieję, że i wy jesteście zadowoleni z ocen.☺☺☺ Brawo klasa 5a! ☺☺☺

Moi drodzy, zbliżyliśmy się też do końca przedostatniego rozdziału. Na najbliższe 2 lekcje
zaplanowałam dla was samodzielne powtórzenie.
Myślę, że w obecnej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem na podsumowanie wiadomości
w ramach sprawdzianu będzie quiz. Przygotuję wam go na najbliższy czwartek (21.05.2020)
i napiszecie go tak, jak dzisiaj test z historii.☺☺☺ Umówmy się wstępnie na godz. 11.00.
W razie czego piszcie. ☺☺☺
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja 1 i 2 – czwartek 14.05
Temat: Sprawdzę się. Powtórzenie wiadomości.
1. Przeczytajcie fragment mitu „O Dedalu” na str. 325 w podręczniku.
2. Pracujcie samodzielnie i wykonajcie po kolei wszystkie zadania pod tekstem (od 1 – 10 ze
stron 326 – 327).
3.Wykonane zadania proszę mi przesłać na emaila do poniedziałku (18.05.2020) – ocenię je.
4. Do quizu przypominamy sobie wiadomości z zeszytu i podręcznika (od str. 196 - 325).
Zwróćcie szczególną uwagę na:
a) znajomość poznanych mitów,
b) pojęcia: fabuła, akcja, narrator, epizod, komizm, archaizm, wiersz, proza, motto,
piktogram, fakt, opinia, teksty użytkowe, informacyjne i literackie,
c) gatunki literackie: bajka, baśń, instrukcja, przepis kulinarny, scenariusz filmowy,
streszczenie, plakat społeczny, nowela, punkt kulminacyjny, przypowieść,

d) środki artystyczne: epitet, porównanie,
dźwiękonaśladowcze, rytm, rymy, zdrobnienie,

metafora

(przenośnia),

wyrazy

e) podział wypowiedzeń:
- oznajmujące, pytające, rozkazujące,
- neutralne, wykrzyknikowe,
- zdanie (pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte oraz złożone) i równoważnik zdania,
f) części zdania: orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik,
- związek wyrazów, szereg wyrazowy, związek główny, związki poboczne, grupa podmiotu,
grupa orzeczenia,
g) ortografia – pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h + wyjątki.

Owocnej nauki! ☺☺☺
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcie pochodzi z zasobów internetowych.

