Materiały z języka polskiego dla klasy V
Temat: Ortograficzne przygody z rz i ż.
(Temat proszę wpisać z datą 26. 03.)
Proszę zapoznać się z wiadomościami ze stron 193 i 195, a potem wykonać ćwiczenia z
Zeszytu ćwiczeń:
1 i 2 s. 75;
3 i 4 s. 76;
8 s. 77
Pozostałe ćwiczenia dla chętnych. W razie wątpliwości, co do pisowni wyrazów, proszę
skorzystać z dostępnych źródeł.
Temat: Początki świata według Greków.
(Proszę wpisać temat z datą 27.03. – mamy wtedy dwie godziny języka polskiego)
Proszę zapoznać się z Mitem o powstaniu świata, który znajduje się na stronach 202-204.
Po lekturze tekstu proszę zapisać w zeszycie następujące pytania, a potem udzielić na nie
odpowiedzi, budując ładne zdania.
a. Kto w greckim micie był uosobieniem Nieba, a kto Ziemi?
b. Dlaczego Uranos zrzucił cyklopów do Tartaru?
b. Komu Gaja wręczyła kamienny sierp do walki z Uranosem?
d. Dlaczego Kronos pożerał swoje dzieci?
e. W jaki sposób Rea uratowała Zeusa?
f. Kogo ocalił Zeus?
Pod odpowiedziami zapisujecie notatkę:
Mit - to opowieść fantastyczna, która wyraża wierzenia, wyobrażenia i doświadczenia danej
społeczności, np. Greków, Rzymian. Mity opowiadają o powstaniu świata i człowieka, o
życiu i czynach bogów i bohaterów, o pochodzeniu zjawisk przyrody, a także źródłach
zwyczajów i zachowań.
Mitologia - zbiór mitów jednego ludu.
Proszę, na podstawie tekstu Mit o powstaniu świata, narysować w zeszycie drzewo
genealogiczne mitologicznych bóstw. Należy oczywiście zacząć od Chaosu, a skończyć na
dzieciach Kronosa i Rei. Wzory takich drzew genealogicznych znajdują się w internecie.
Należy tylko wpisać: drzewo genealogiczne mitologia grecka. Proszę zrobić zdjęcie swojej
pracy i wysłać na podany niżej adres mailowy.
Proszę na poniedziałek tzn. 30.03. przesłać mi na podany adres własne opowiadanie o tym,
skąd się wziął śnieg. Kto może, prosiłabym, aby napisał je na komputerze, wysłał do mnie
jako załącznik, a potem wydrukował i wkleił do zeszytu. Pamiętajcie, że ważna jest treść, a
nie objętość pracy. O ocenach zostaniecie oczywiście poinformowani.
Mail: agnieszka.dawid@onet.eu
Powodzenia !

