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Lekcja 6, 23.03.2020 r.

Temat:Czasownik-powtarzamy wiadomości.

1. Obejrzyj filmik w ramach powtórki:
https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU

2. Do zeszytu zapisz odmianę czasownika
mówić w czasie teraźniejszym w liczbie
pojedynczej i l. mnogiej, r. żeńskim.

odmiana czasownika
Dokument ODT

PADLET DRIVE

3. Zrób ćwiczenia cz.2 str. od 59-65.
Powodzenia!

Lekcja 7, 24.03.2020 r.

Temat: Charakterystyka Pinokia.

1. Bardzo proszę zapoznać się z budową
charakterystyki.

schemat charakterystki
Dokument ODT

PADLET DRIVE

W zeszycie na języku polskim zaczęliśmy
już pisać charakterystykę Pinokia. Proszę
dopisać do niej dalszą część z rozwinięcia
oraz zakończenia.
Charakterystykę często już tworzyliśmy razem, czy to opisując
Szymona, czy zapisując ją do zeszytu tj. było z Aslanem.
Kiedy skończy się koronawirus chętnie przeczytam Wasze prace.
Tym zakończymy omawianie lektury "Pinokio". Bardzo proszę,
abyście zaczęli czytać kolejną lekturę "Tajemniczy ogród" do
27.042020 r.
PowodzeniaI

Lekcja 8, 24.03.2020 r.

Temat: Opisujemy osoby.

1. Do zeszytu zapisujemy notatkę:
Opis jest to dłuższa wypowiedź pisemna w której przedstawiam
wygląd osoby, rzeczy, zwierzęcia lub miejsca.

2. Wykonaj ćwiczenia cz.2 str. 15-17.
Powodzenia
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Lekcja 9, 25.03.2020 r.

Temat: Przepis kulinarny.

1. Zapisz do zeszytu notatkę:
Przepis kulinarny to  wskazówka określająca sposób
wykonywania czegoś, zwłaszcza sposób przyrządzania jakiejś
potrawy. Zawiera ona :
-nazwę potrawy,
-czas wykonania,
- składniki i przybory,
-sposób wykonania.

2. Otwórz ćwiczenia cz.2 na str. 18 i
wykonaj zadania do str.20.
Powodzenia!

Lekcja 10, 26.03.2020 r.

Temat: Ćwiczymy sporządzanie przepisów.

1. Napisz 1 przepis na ulubioną potrawę.
Zrób jej zdjęcie lub rysunek i wyślij swoją
pracę do mnie na maila:
marzena.rybka@sp1sobotka.pl
Za swoją pracę otrzymasz ocenę z języka polskiego. 
Pamiętaj aby w pracy pojawiło się:
-nazwa potrawy,
-czas wykonania,
- składniki (wypisane od myślnika)
-sposób wykonania.
Podpowiedź:
Może to być przepis na:
-kanapkę,
-twarożek,
-jajecznicę lub każdy inny :-)
Na pracę czekam do 1.04.2020 r.
Powodzenia
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