
 Klasa V B – język polski –  Grażyna Dryl 

  

 15.06.2020 do 19.06. 2020r 

 

Zagadnienie 1-2  Praca  z lekturą  szkolną- Tacy różni, a tacy podobni – wspólne ścieżki 

różnych ludzi. „Pajączek na rowerze”-  Ewa Nowak. 

 Poznam  lekturę  szkolną, potrafię określić  świat przedstawiony w utworze. 

1. Rozwiąż quizy  o lekturze 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e550fd17b2a43001b21b04d/pajczek-na-rowerze 

2. Obejrzyj  prezentację o lekturze  szkolnej 

https://prezi.com/p/sg-fd9km-vys/pajaczek-na-rowerze/ 

3. Zapisz  do zeszytu istotne   informacje, które są zawarte w tej prezentacji. 

   4. Określ  świat  przedstawiony  w utworze 

1. Czas  akcji 

2.  Miejsce  akcji 

3.  Bohaterowie 

a) Główni( pierwszoplanowi) 

b)  Drugoplanowi  

c) Epizodyczni 

 4.. Przyporządkuj  ilustracje do  bohaterów  książki. 

 

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

 

5.    Zapisz  wyraz „Hobby „i dopisz do niego  kilka  wyrazów  bliskoznacznych. 

( Możesz skorzystać  z podanego  banku wyrazów : fascynacja, pasja, konik, obsesja,  

zamiłowanie, słabość mania pociąg do czegoś, ukochanie ,powołanie zapał, rozrywka , 

zdolność. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e550fd17b2a43001b21b04d/pajczek-na-rowerze
https://prezi.com/p/sg-fd9km-vys/pajaczek-na-rowerze/


 

 Zagadnienie  3. Co wiemy o bohaterach książki E. Nowak „ Pajączek  na rowerze „?- 

prezentacja  postaci. 

 Potrafię zaprezentować   bohatera literackiego. 

 

1. Przeczytaj jeszcze  raz  o Oli i Łukaszu , głównych  bohaterach utworu. 

 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Pajaczek_na_rowerze-ebook/p91717i140669 

 

 2.Co  wiemy  o bohaterach  książki? Uzupełnij   podany tekst. 

Ola panicznie  bała się ……………………….. , uważała  je za …………………… 

stworzenia.  Uwielbiała ………………… na …………………  . 

 Łukasza nie potrafił ……………….. na ………………….. Pasjonował się ………………, 

wiedział   wiele o nich, robił  im   piękne ……………    .  

 

 

3. Wskaż różnice i podobieństwa bohaterów  utworu. 

 

Ola odstające uszu,  jest bardzo ładna, włosy nieuczesane lśnią  rudawo, jest  szczupła, nie 

lubi stroju galowego 

 

Łukasz-chudy, niski, chodzi zgarbiony, nosi aparat ortodontyczny 

 

 

 Różnice OLA/ Łukasz Podobieństwa 

 płeć, wiek, wygląd, rodzina  

 charakter (cecha plus 

sytuacja wskazująca na 

cechy) 

 

 usposobienie  

 zainteresowania i uzdolnienia  

 stosunek do otoczenia: 

rówieśników rodzeństwa 

 

 stosunek do nauki  

 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Pajaczek_na_rowerze-ebook/p91717i140669


 

4. Zapisz w zeszycie  problematykę utworu 

 rozpad rodziny; 

  kłamstwo i jego  wpływ na nasze  

  pierwsza miłość 

 brak zrozumienia ze strony rodzeństwa i rodziców; 

 akceptacja wśród grupy rówieśniczej  

 5. Dokonaj  korekty  błędów, Twoich rówieśników  z książki , zapisz poprawne  formy. 

 

 Niepoprawna  FORMA FORMA POPRAWNA 

siory  

A więc to było tak.  

Proszę panią, czy Ola jest w domu?  

bojsko  

Jesteś świnia.  

stszeliłem  

koło żeki  

postawa negacyjna  

  

 

6.Praca  w domu. Stwórz  rysonetkę   wybranego  bohatera z utworu. 


