
Język polski 5b, 5c, 5e 
8 - 10 czerwca 

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą. ( 2 lekcje ) 

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na str. 319-321

• Wykonaj zad. 1,2,3,4 str. 320

• Wykonaj zad. 5,6,7,8 str. 321

Powtórz ustnie wiadomości - str. 322-323 w podręczniku


Temat: Martyna na dachu świata. 

Przeczytaj fragment dziennika Martyny Wojciechowskiej pt. „Przesunąć horyzont”                
w podręczniku na str. 302-303.


• Uzupełnij tekst.


Prawdziwy podróżnik często mierzy się z niebezpieczeństwami i pokonuje własne, w tym 
fizyczne słabości, dlatego musi być odważny jak                   i  silny jak                     . 
Często się wspina, podciąga, pokonuje różne przeszkody, zatem powinien być  
zwinny jak                      . Podczas wyprawy w trudno dostępne rejony świata człowiek 
narażony jest na ekstremalne warunki pogodowe czy egzotyczne choroby, dlatego 
powinien być zdrowy jak                      . Ponadto podróżnik, w trosce o bezpieczeństwo 
członków wyprawy i powodzenie misji, musi posiadać dogłębną wiedzę o  miejscu, w 
które się udaje. Ważne, aby potrafił szybko podejmować najlepsze dla jego zespołu 
decyzje, zatem wymaga się od niego, by był mądry jak_________.


Pamiętnik i dziennik, czyli różne sposoby relacji zdarzenia.


• Zapisz w zeszycie i zapamiętaj!

Pamiętnik i dziennik to podobne formy wypowiedzi. Różni je jedynie częstotliwość 
dokonywania zapisków. 


Pamiętnik to zapiski z wybranych dni, narracja w pierwszej osobie, autor jest 

uczestnikiem lub obserwatorem zdarzeń, wyraża swoje odczucia i emocje.


Dziennik to osobiste notatki autora, które najczęściej dotyczą ważnych dla niego 

wydarzeń, myśli i przeżyć. Wpisy są dokonywane codziennie i poprzedzone dokładnymi 
datami. 

Zwykle pamiętniki i dzienniki maja bardziej żartobliwy, luźny charakter, mogą być 
uzupełniane szkicami, rysunkami. Pisane są swobodnym, czasem potocznym językiem. 


• Zadanie dla chętnych :-)




Każdy z nas jest inny i dlatego różnie postrzegamy świat, inaczej patrzymy nawet na 
podobne sprawy. Żyjemy w coraz większym pędzie, nie zastanawiając się nad 
upływającym czasem. A przecież życie stale przynosi coś innego. Jak uchwycić te 
ciekawe, ulotne chwile czy zdarzenia? Spróbuj je zapisywać.

Jeżeli jesteśmy konsekwentni i opisujemy codziennie wydarzenia minionego dnia - 
tworzymy dziennik.

Gdy chcemy utrwalić tylko te dni, w których zdarzyło się coś ciekawego - piszmy 
pamiętnik.



