
8 – 12 maja 
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu nauki 

Poniedziałek – Tworzymy zdania złożone 
podrzędnie cz.1

Wtorek – Tomek Sawyer – spryciarz jakich 
mało

Środa – jak to było po kolei…( lektura) 



Zeszyt ćwiczeń s. 61 – 63
Podręcznik s. 316 – 317
Proszę przepisać < Nowa 

wiadomość>



Kiedy kupię
bilet, pójdę                 
do kina.



Ćwiczenie 6
Uzupełnij zdania, odpowiadając na pytania 
umieszczone w nawiasach tak, aby powstały 
wypowiedzenia złożone podrzędnie. Zapisz je 
w zeszycie.

Nie odrobiłem lekcji, (dlaczego?) ………………….
Marek czekał na kolegę, (jakiego?)………………...
Codziennie opowiadała nam,                                                             
(o czym)……………………
Mecz wygra ten, (kto?)……………………...
Okazało się, (co?)………….
Poszliśmy tam, (gdzie?)…………………………….
……………………………………………(Kiedy?), 
gram na komputerze…………………...
………………………………….(Mimo co?), chodził 
boso.

Spróbuj wykonać wykresy.

• Chętni mogą obejrzeć krótki 
film:

• https://www.youtube.com/wa
tch?v=2bpyC3SFaLo

https://www.youtube.com/watch?v=2bpyC3SFaLo


Lekcja na platformie epodreczniki –
wtorek ( godz. 12.00)

1. Zapoznajemy się z materiałem 
umieszczonym w lekcji.

2. Wykonujemy ćwiczenia przystosowane 
do pracy on-line.

3. W zeszycie wykonujemy pozostałe 
ćwiczenia ( oprócz ćw. 9.)



Redagujemy plan wydarzeń                   
w lekturze - wykorzystamy 
notatki, które robiliśmy podczas 
czytania.

Przypomnienie:
plan ramowy – wydarzenia 
piszemy w punktach
plan szczegółowy – punkty 
rozszerzamy, dodając podpunkty

Pisząc plan, jesteśmy 
konsekwentni: budujemy zdania 
albo równoważniki zdań

• 1.Pierwsze psoty Tomka Sawyera

• 2. Sprytne malowanie płotu

• 3. Męcząca nauka wersetów z Biblii

• 4.Rytuał mycia

• 5. Handel karteczkami

• 6. Kłamstwo Tomka w szkółce niedzielnej

• 7. Figle chłopca podczas nabożeństwa

• 8.Spotkanie z Huckiem Finnem

• 9. Zauroczenie Tomka Becky

• 10. Nocna wyprawa na cmentarz

• 11. Tomek i Huck świadkami zbrodni

• 12. Przysięga spisana krwią



13. Tomek w szponach melancholii
14. Wyprawa na Wyspę Jacksona
15. Zakradnięcie się do własnego domu
16……………………..
Zadanie dla ucznia: dokończę plan ramowy 

• Mark Twain ( 1835 – 1910);właśc. nazwisko Samuel Langhorne Clemens – amerykański pisarz                       
i dziennikarz; dzięki licznym podróżom i bogatym doświadczeniom życiowym stworzył znakomite 
powieści dla dzieci: ,,Książę i żebrak”, Jankes na dworze króla Artura”, ,,Przygody Hucka”

• Więcej o autorze na stronie

• https://epodreczniki.pl/a/twain-na-dzikim-zachodzie---autobiografia-czy-
wspomnienie/D1C92DkMu

Powodzenia!

https://epodreczniki.pl/a/twain-na-dzikim-zachodzie---autobiografia-czy-wspomnienie/D1C92DkMu

