
Język polski 08-12.06. 2020r.   Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 

Zagadnienie: 

Spotkanie z lekturą 

 

 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza 

oraz kolorowe papiery, mazaki. Zaczynamy. 

 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat:  „W pustyni i w puszczy”– lapbook. 

 

2. Z dostępnych materiałów stwórz lapbook poświęcony omawianej lekturze. Jeżeli masz problem 

z wykonaniem go samodzielnie obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=l0R8O6xAA_M 

 

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

 

Pamiętaj o naszej szkolnej budowie lapbooka! Przyjemnej 

pracy. Lapbook w formie zdjęcia wyślij do 12.06 na 

messenger nauczyciela. 

 

 
 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

• p znać treść lektury “ W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza 

• powinieneś  wykorzystywać zdobyte informacje w praktyce. 

• powinieneś  stworzyć własny lapbook. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0R8O6xAA_M
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw


Zagadnienie 

Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt oraz jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Zaczynamy. 

 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat:  Z wizytą w grodzie dawnych Słowian.… Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h,ch, nie 

oraz wielka i mała literą. 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to z podanego materiału stwórz krótka notatkę 

własną. 

 

 

 

 

 



3. A teraz poćwicz. 

 

I. Uporządkuj związki wyrazowe z rz i ż związane z rzemiosłem wojennym dawnych Słowian. 

Zapisz je w zeszycie w dwóch grupach. 

 

• uderzanie taranami 

• przypuszczanie szturmu 

• dowodzenie przez chorążych 

• tworzenie przesiek 

• rady wróżbitów 

• maszyny oblężnicze 

• łuk i strzały 

• drużyny książęce 

• brak pancerzy 

• używanie krótkich włóczni 

 

II. Nadaj tytuły ilustracjom dotyczącym uprawy roli. Użyj wypowiedzeń podanych w ramce i 

omów zasady pisowni występujących w nich wyrazów z ó. 



 

III. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Zapisz je w zeszycie w odpowiedniej formie. 

Słowianie żyli w niedużych ………... Za mieszkania służyły im ziemianki lub domy budowane z 

wierzbowych gałęzi. Nieco bogatsi ………….stawiali ……..z drewnianych belek. W izbach 

mieszkalnych przebywali nie tylko ludzie, były tam także zwierzęta …….., np. owce, kozy i kury. 

Nasi przodkowie dbali o ……….. . W specjalnych łaźniach polewali się wodą i ……..rózgami 

z ……...witek. Pomieszczenia te były też miejscem, w którym podejmowano ważne decyzje. 

 

• brzozowy • chata • chłop • chłostać • higiena • hodowlany • osada 

 

IV. Odgadnij hasła i zapisz je w zeszycie. Możesz skorzystać z podpowiedzi w ramce. Następnie zapisz 

wskazane litery według podanego kodu, a poznasz nazwę dawnego cmentarza Słowian. 

 

Objaśnienia haseł 

1. Święta góra Słowian. 

2. Rozegrana w 972 r. pod Cedynią. 

3. Województwo obejmujące tereny państwa pierwszych Piastów. 

4. Bóg Słowian, stwórca błyskawic. 



5. Miasto nad Gopłem z Mysią Wieżą. 

6. Ojciec Bolesława Chrobrego. 

 

Kod:A. (4. litera);B. (5. litera);C. (4. litera);D. (5. litera);E. (7. litera);F. (6. litera) 

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Zapisz je w zeszycie w odpowiedniej formie. 

                 

                         • bitwa • Kruszwica • Mieszko • Perun • Ślęża • wielkopolskie 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć: 

• zasady poprawnej pisowni wyrazów z rz i ż; ó i u oraz h i ch 

• zasady poprawnej pisowni wielką i małą literą 

 

 

 

 

Zagadnienie 

Ortografia 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt oraz jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Zaczynamy. 

 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat:  Nadstaw ucha! Co ja słyszę?… Oznaczenie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

 

2. Jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej, jeżeli nie to z podanego materiału stwórz krótka notatkę 

własną. 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

W języku polskim mogą wystąpić różnice między wymową a oznaczeniem głosek dźwięcznych i 

bezdźwięcznych. 

Czasem spółgłoski dźwięczne wymawiamy bezdźwięcznie na końcu wyrazu, np. ślad [ś–l–a–t], lub w 

sąsiedztwie spółgłosek bezdźwięcznych, np. słówko [s–ł–ó–f–k–o]. 



Niekiedy spółgłoski bezdźwięczne w sąsiedztwie spółgłosek dźwięcznych wymawiamy dźwięcznie, 

np. jakże [j–a–g–ż–e]. 

 

Aby się upewnić, jak zapisać spółgłoskę na końcu lub w środku wyrazu, należy: 

• porównać wyraz z jego inną formą, w której spółgłoska występuje przed samogłoską, np. 

trąbka –trąbek; 

• porównać go z wyrazem pokrewnym, w którym spółgłoska występuje przed samogłoską lub 

przed j, l, ł, m, n, r, np. śpiew – śpiewny. 

3. A teraz poćwicz. 

I. Utwórz nowe wyrazy. Zmień podkreślone litery zgodnie ze wskazówkami. 

żal ● brawo ● medal ● garb ● bandera      np. brawo- prawo 

 

 

grupa ● cień ● papka ● kępa ● fason          np. papka - babka 

 

 

II. Odgadnij i zapisz w zeszycie wyrazy, w których niektóre spółgłoski są wymawiane bezdźwięcznie. 

Objaśnienia haseł 

 

1. Żonaty mężczyzna  - to mężczyzna, który ma żonę 

2. Ptak lub urządzenie do czerpania wody ze studni ………………………………………………. 

3. Zawody rowerowe ………………………………………………………………………………. 

4. Inaczej złość …………………………………………………………………………………….. 

5. Zwierzę z garbami ………………………………………………………………………………. 

6. Drzewo z legendy o Lechu………………………………………………………………………. 

7. Przez płotki lub z przeszkodami …………………………………………………………………. 

8. Wielki kamień ……………………………………………………………………………………. 

9. Synonim wyrazu fabryka…………………………………………………………………………………… 

 

III.Wskaż wyrazy, w których spółgłoski wymawiamy inaczej, niż zapisujemy. Uzupełnij zdanie dwoma 

wyrazami zz estawu, w których nie ma różnic w zapisie i wymowie. 



 

 

Strzemiączko,………………….i ………………..to nazwy trzech najmniejszych ludzkich kosteczek, 

które znajdują się w uchu i odpowiadają za poprawne słyszenie dźwięków. 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć! 

• oznaczać głoski dźwięczne i bezdźwięczne 

 

 

 

 


