
         Andrychów, 06.05.20r. 

 

Dzień dobry, Kochani! 

Chciałabym zaproponować Wam na powitanie coś nietypowego. Obejrzyjcie filmik i sami 

zobaczcie:  https://www.youtube.com/watch?v=aizhIghpzJo 

Teraz zastanówcie się i wskażcie, które sposoby powitania ucieszyłby Was najbardziej. Pomogą Wam 

w tym propozycje, które znajdziecie w załączniku do listu. Obiecuję, że po powrocie do szkoły (i po 

zniknięciu koronawirusa) wykorzystam ten pomysł, bo bardzo mi się spodobał. A Wam?  

Piąteczki, żółwiki i uściski za nami, więc przystępujemy do dzieła. Dziś naprawdę będziecie mogli się 

wykazać! Oto zadania dla Was: 

 

Edukacja polonistyczna 

- Przeczytajcie tekst pt. „O pracy”, który znajdziecie w podręczniku (cz.4) na stronie 42. Co o nim 

sądzicie? Czy łatwo Wam było zrozumieć jego treść? Dlaczego? 

- Pamiętacie, jak tłumaczyłam Wam, że mamy w języku polskim takie powiedzenia, których NIE 

NALEŻY tłumaczyć dosłownie. Te powiedzenia (przysłowia) mają bowiem  ‘ukryte’ znaczenie. Podam 

przykład: 

Co mam na myśli, mówiąc do kogoś 

‘UGRYŹ SIĘ W JĘZYK’??? 

   

 

1.  Życzę mu, aby zrobił sobie krzywdę zębami.     czy   2. Daję mu do zrozumienia, że za dużo mówi, 

niepotrzebnie coś komentuje. 

- Oczywiście, że odpowiedź druga jest prawidłowa! Takie połączenia, które mają znaczenie inne od 

tego rozumianego wprost to ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE. Czy potrafilibyście podać samodzielnie 

jakieś przykłady takich połączeń? 

- Zapiszcie w zeszytach do edukacji polonistycznej datę (sposobem trzecim) oraz temat: „Bez pracy 

nie ma kołaczy” – co to są związki frazeologiczne? 

Następnie przepiszcie notatkę o związkach frazeologicznych ze strony 28 z podręcznika (wraz  

z przykładami).  

- Na podstawie notatki z zeszytu wykonajcie zadanie 4. i 5. ze strony 26 w ćwiczeniach (cz.4). 

- Teraz już wiecie, dlaczego tekst z podręcznika (str. 42) nie był łatwy? Zawierał bardzo dużo 

związków frazeologicznych, czyli takich zdań, których nie należy tłumaczyć dosłownie, aby 

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


zrozumieć ich sens. Odszukajcie kilka z nich i spróbujcie dowiedzieć się, co oznaczają (zapytajcie 

Rodziców lub skorzystajcie z informacji w Internecie). Na zakończenie spróbujcie zrobić zadanie 1. (s. 

37) oraz 3. i 4. (str. 38) z ćwiczeń (cz.4). 

Dla chętnych: 

http://pisupisu.pl/klasa5/tlumaczymy-zwiazki-frazeologiczne - coś dla miłośników ćwiczeń 

interaktywnych (UWAGA! To zadanie przygotowano dla klasy V, ale ja myślę, że dla Was to też może 

być ‘bułka z masłem’) 

Dla tych, którzy nie przepadają za pracą na komputerze proponuję zadanie 5. z ćwiczeń (bez kropki). 

 

Edukacja plastyczna 

- Zobaczcie „Ilustrowaną księgę powiedzonek”, którą znajdziecie pod tym linkiem: 

https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/2017/04/rozwijanie-sownictwa-zwiazki.html  

- Waszym zadaniem będzie wybranie jednego przysłowia (powiedzenia) o pracy i zilustrowanie go  

w zabawny sposób. Możecie skorzystać z przykładów podanych w ćwiczeniach lub podręczniku albo 

poszukać innych, np. w Internecie. Ilustrację, treść przysłowia oraz krótkie objaśnienie jego znaczenia 

wklejcie do zeszytu w linie. Chętnie obejrzę efekty Waszej pracy podczas piątkowego spotkania  

on-line. 

 

Edukacja matematyczna 

- Dziś czeka Was mała powtórka i teścik (na ocenę) z tabliczki mnożenia przez 7. Proszę, abyście 

SAMODZIELNIE wykonali zadania ze strony:  

https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/mnozenie-przez-7.html 

(Po pokonaniu wszystkich pięciu kroków i udzieleniu 20 dobrych (mam nadzieję ) odpowiedzi  

w ostatnim zadaniu (teście) ukaże się dyplom w Twoim imieniem). Bardzo proszę o przesłanie mi 

zdjęcia dyplomu (widoku z ekranu lub wydruk) na mojego maila lub Messengera w dogodnym dla 

Was terminie. Na zdjęcia czekam do piątku. Oceny zostaną wpisane do dziennika, ale po powrocie 

do szkoły zapewne przepytam Was jeszcze raz tabliczki mnożenia, więc nie warto zerkać do zeszytu 

czy czekać na podpowiedź kogoś z domowników… Liczę na Waszą uczciwość i samodzielną pracę! 

(Rodzice mogą pomóc jedynie przy wygenerowaniu dyplomu i wydrukowaniu go).  

      Tęsknię za Wami, dlatego wracajcie do szkoły!  

          Pani Kasia 

P.S. W ramach podsumowania naszego ‘Klasowego EKO-TURNIEJU” przygotowałam dla Was małą 

niespodziankę w załączniku. Jeszcze raz dziękuję za włączenie się w tę zabawę i przesłane zdjęcia. Dla 

wszystkich uczestników przygotowałam drobne upominki i dyplomy, które wręczę Wam po powrocie 

do szkoły.  A na razie przesyłam buziaki! Pa, pa. 
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