Klasa VI- 24 kwietnia 2020r.

Temat: Na skrzydłach wyobraźni- powtórzenie.
Czy już wiem? Czy już potrafię?- przeczytaj temat powtórzeniowy – podręcznik str. 234.








Potrafię napisać opowiadanie twórcze.
Wiem, co to są środki stylistyczne( poetyckie). Umiem rozpoznać: epitet,
porównanie, przenośnie, ożywienie, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie
retoryczne.
Poprawnie zapisuję „ą,ę, en,em,on, om” w wyrazach.
Rozpoznaję: zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte, zdanie
pojedyncze nierozwinięte, zdanie złożone.
Wskazuję w zdaniu związki: zgody, rządu i przynależności oraz wyrazy poza
związkami.
Poprawnie stosuję przecinek w zdaniu pojedynczym.

1. Rozpoznaj środki stylistyczne: epitet, porównanie, uosobienie, ożywienie, wyraz
dźwiękonaśladowczy, przenośnie, pytanie retoryczne.
Środek stylistyczny

Przykład z wiersza
 oczy niczym błękit nieba


niebieskie oczy



Liście uciekły z drzew.



Niebo zasmuciło się i zalało się
łzami.



szum



Zeszłej zimy zaatakowała nas armia
mrozu.
Gdzie szukać miłości?


2. Wstaw „ą,ę, en,em,on, om”








Czytam książk….
Jem kanapk…. z sałat…
Widziałam go z dziewczyn….
Płyn…łem statkiem.
( ja) Rysuj…. Portret.
Rodzice ciężko pracuj…
k…fitura, t…po, b…ba, k…pozytor, d…tysta,

z…b, w…..ż

3. Uzupełnij tabelę: zdanie złożone, równoważnik zadania, zdanie pojedyncze nierozwinięte, zdanie
pojedyncze rozwinięte
Rodzaj wypowiedzenia

Przykład
Jutro wakacje.
Dzieci odpoczywają.
Marek marzy już o wakacjach.
Gdy nadejdą wakacje, wreszcie odpocznę.

4. Z poniższego zdania wypisz związki zgody, rządu i przynależności.
Małe dziecko potrzebuje codziennie troskliwej opieki.
związek wyrazowy

rodzaj związku wyrazowego
co robi?
jakie?
kiedy?
czego?
jakiej?

5. Podkreśl wyrazy poza związkami.
Wrócimy, oczywiście, przed dwudziestą. Och, nie mogę się już doczekać! Basiu, chodź
z nami.
6. Wstaw przecinki.








Pierwsze wiosenne kwiaty zakwitły w moim ogrodzie.
Róże frezje i goździki są ulubionymi kwiatami mojej mamy.
W szkole nie było ani Zosi ani Franka ani Mikołaja.
Zosiu, poczekaj na mnie.
Hej dlaczego się smucisz?
Spotkanie było długie ale ciekawe.
Mogłam tam pójść tylko po co?

Drogi Szóstoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie tematy lekcji i podane informacje. Można
wydrukować je i wkleić do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania.
Przypominam o obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Proszę pracować
systematycznie.
Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań. W poniedziałek otrzymacie zestaw zadań
w formie sprawdzianu z działu „ Na skrzydłach wyobraźni”.renata.napieraj77@onet.pl

