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Temat: Na czym polega bohaterstwo.O kim powiemy, ze nim jest?
•
•
•
•
•
•

Twój plan na realizację postanowienia ( nawiązanie do zajęć z zeszłego tygodnia).
Dlaczego wybrałeś TĘ umiejętność?
Jak twoja nowa umiejętność może wpłynąć na ciebie, na twoją bliższą i dalszą
przyszłość?
Czy twoja nowa umiejętność przyniesie korzyści innym? Jeśli tak to komu?
Co to jest bohaterstwo?
Każdy może być dziś bohaterem – daczego?

„Przed pomnikem Wielkiego Człowieka“ E. Szelburg-Zarembina.

-

-

Komu stawiamy pomniki?
Wiersz w podręczniku na stronie 146.
Adresat w wierszu.
Interpratacja (Co chce wzbudzić w adresacie podmiot liryczny? Jak należy rozumiec
słowa „I ty możesz wyrosnąc na Wielkiego Człowieka“? Dlaczego słowo „Wielkość“
napisane jest wielką literą?).
Kto dziś jest Wielki?
Jakie cechy powinna mieć osoba, która zasługuje na miano wielkiego człowieka?

Temat: Ortografia.
Ćwiczenie1
Uzasadnij pisownię:
Stół - …..
Utwór - …..
chłód- ….
Wróć - ….
Skrót - ….
Trójka - …..
Siódemka - ….
zgniótł - ….
Rodziców - …
Kraków - …..
Ćwiczenie 2
Do podanych wyrazów dopisz słowa - skojarzenia zakończone cząstką - ówka

Piłka, gra, siatka –
Schować się, miejsce, ukryć się –
Stoły, posiłek, duża sala –
Woda, zagiel, rejs –
Wyrazy do zapamiętania: córka, góra, król, jaskółka wzgórze, wiewiórka, ogórki, róża,
wróbel

Uzupełnij i przepisz odręcznie cały tekst

W kl…bie lord…w unosił się zapa… drogich cygar k…nsztownie
skomponowany…. W…d koloński…, perf…mowanych ch….steczek i
szla….etnej sk…ry. Nie mo….na było r…wnież nie wycz…ć aromatu
….erbaty z Cejlonu i trunk…w z g…r Szkocji. Pa….niało niczym w raju.
Mieszanka zapa…ów zwabiła roje m…ch, ale nie mogły one sforsować
zap…r budowany…. z ciał całą duszą oddanych słu…bie. Ci bezimienni
bo…aterowie nie szczędzili razów, cios…w prosty…. I sierpowy…, by
tylko odp….dzić intruz…w. Trwali na poster…nku podczas mroz…w i
upał…w, rano i wiecz…r.Tylko razjeden z lord…w p…blicznie
podziękował za tr…d i obiecał nagrodzić. Niestety, star…szek szy…ko
zapomniał, o czym m…wił do l…dzi w złocony…. mund…rach.

