Materiały z języka polskiego dla klasy V
Temat: Czym są związki frazeologiczne?
(Temat wpisujemy z datą 02.04.)
Notatka do zeszytu.
Związek frazeologiczny - połączenie wyrazów o stałym, przenośnym
znaczeniu, które nie wynika z sensu
poszczególnych wyrazów składających się na
związek, np.
- ranny ptaszek - człowiek, który lubi
bardzo wcześnie wstawać,
- mieć węża w kieszeni - być skąpym.
Proszę następnie wykonać ćwiczenia z podręcznika:
7, 8 s.214
1 s. 215
2, 4 s.216
Wszystkie ćwiczenia proszę wpisać starannie do zeszytu. Zachęcam do sumiennej i
systematycznej pracy. Gdyby były problemy, proszę pisać.
Rozłóżcie sobie pracę na poszczególne dni, aby nie robić wszystkiego jednego dnia. Nie
potrzeba też przysyłać zbyt szybko prac domowych - trzymajcie się podanych przeze mnie
terminów.

Temat: Daremny trud Syzyfa - o karze za zuchwałość.
(Temat dwugodzinny - wpisujecie z datą 03.04.)
1. Bardzo proszę przeczytać dokładnie kolejny mit- tym razem o Syzyfie ze stron 211 - 213.
2. Pod tematem zapiszcie plan wydarzeń - proszę o punkty w formie równoważników zdań.
3. Do lekcji dołączam kartę pracy - należy ją wydrukować, wypełnić i wkleić do zeszytu.
Jestem ciekawa, jak to zrobicie, dlatego proszę o odesłanie mi takiej wypełnionej karty na
mój adres mailowy: agnieszka.dawid@onet.eu
(Tam, gdzie macie fragment pt. Z pamiętnika Syzyfa, należy wpisać przy każdej kropce 3-4
zdania, stosując czasowniki w 1 osobie, czyli musicie wcielić się w postać Syzyfa, bo to on
opowiada o swoim życiu; na końcu należy wyjaśnić pojęcie syzyfowa praca i ułożyć z nim
zdanie).
Proszę o czytelne, staranne pismo!
4. Teraz ostatnie zadanie przed Wami.
Narysujcie w zeszycie tabelkę. Zatytułujcie ją : Sąd nad Syzyfem. Tabelka powinna składać
się z dwóch kolumn: argumenty obrońcy, druga - argumenty oskarżyciela. Obrońca będzie
bronił Syzyfa, odwołując się do jego zalet, natomiast oskarżyciel skupi się na wadach postaci.
Wpiszcie do tabelki tyle argumentów, ile zdołacie wymyślić.

Gdyby pojawiły się jakieś pytania - piszcie. Postaram się na nie odpowiedzieć, ale tak
naprawdę wierzę, że dacie radę.
Powodzenia!

