
Język polski klasa 4 Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie:

Ortografia.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Właściwą pisownie możesz 
sprawdzić również w Internecie. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:    Ortograficzne potyczki – ćwiczenia.

2. Obejrzyj i przypomnij zasady ortograficzne. Uważnie słuchaj!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CYTvVErJHVI 

https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM 

https://www.youtube.com/watch?v=WSucqiHTuDA 

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 

3. Wpisz do zeszytu po dwie zasady kiedy piszemy „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „h”,”ch”. 

4. Wykonaj ćwiczenia :-). Jedne będą bardzo proste inne trudniejsze. Pobaw się :-)

https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać  zasady ortografii polskiej

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce.

• Powinieneś  potrafić korzystać ze słownika ortograficznego.



Zagadnienie

Język polski klasa 6a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie:

Poezja na kartach podręcznika.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:   Bawimy się w rymy, zabawa to łatwa… - Stanisław Grochowiak „Wyliczanka  ”.

2. Obejrzyj filmik. Znasz je :-)

https://www.youtube.com/watch?v=E-T3S0gIg30 

3. A jaką ty znasz wyliczankę? Zapisz ja w zeszycie.

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

4. Zastanów się (ustnie) kiedy używamy wyliczanek, do czego one służą? Czy wiesz, ze jedna z 
najstarszych polskich rymowanek-wyliczanek dla dzieci, znana już w XV wieku, to „Ene, due, rike, 
fake, torbe,borne i kosmake, eus,deus,kosmateus, i morele – baks”.

3. Przepisz starannie do zeszytu i zapamiętaj.

Rym- to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów, np. koza - u 
woza.

Ożywienie -to nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody, pojęciom cech istoty żywej, np. słońce 
zapłakało.

4. Przeczytaj uważnie wiersz  Stanisława Grochowiaka „Wyliczanka”. Zastanów się o czym 
opowiadają poszczególne zwrotki.

Wyliczanka

Tutaj łąka, tam biedronka - 
idzie niebem śpiew skowronka.
Za słowikiem stoją bzy.
Będziesz ty!

Ale słoty* poprzez płoty
niosą ciemnych chmur namioty,
nad bajorem mgła.
Będę ja?

Noc katula* się po niebie,



lis za kretem dróżki grzebie,
ma na łapkach szron.

Kto to będzie? 
On!

* słota – brzydka pogoda, deszczowa; *katula się – przetacza się, przechodzi.

5. Wykonaj ćwiczenie.
Połącz wyrazy z wiersza które się ze sobą rymują, np. biedronka-skowronka

płoty                 mgła
ja                      namioty
bzy                    grzebie
niebie                ty

6. Ułóż swój własny rym.
………………………………………………………………………………………….

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść wiersza „Wyliczanka”.

• Powinieneś  znać termin „rym” i „ożywienie” .


