Blok tematyczny: Poczta
Temat dnia: Sprawdzian.
Cele lekcji: rozumienie czytanego tekstu, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia
gramatyczne
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 8.26
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziecie pracować samodzielnie
z tekstem piosenki pt. "Kolorowe listy". Każdy otrzyma arkusz z tekstem i pytaniami,
na które trzeba udzielić odpowiedzi.

Kolorowe listy
Kiedy o kimś myślisz, gdy na kogoś czekasz
Kolorowe listy wyślij mu, nie zwlekaj
W kolorowym liście pięknie wymalujesz
Wszystko, o czym marzysz, czego oczekujesz
Kolorowe listy, listy malowane
W jasny błękit Wisły słoneczko wpisane
Listy kolorowe, barwne jak motyle
Zatrzymane w locie uśmiechnięte chwile
Kiedy ktoś otrzyma listy kolorowe
Takim samym listem na twój list odpowie
I - jak ty - opisze swe marzenia wszystkie
W liście kolorowym, w kolorowym liście
[4x:]
Kolorowe listy, wszystkie barwy tęczy
Zamiast słów - obrazek serdeczny jak wierszyk
Listy kolorowe, malowane sercem
Szczere jak wyznanie i od słów piękniejsze.
muzyka: Artur Żalski, słowa: Piotr Łosowski
wykonanie piosenki: Irena Woźniacka
Zadania do tekstu (klucz)
1. Dopisz po jednym synonimie do podanych wyrazów:
czekasz - oczekujesz
kolorowe - barwne
błękitny - niebieski
otrzymać - dostać
piękniejsze - ładniejsze

2. Wypisz z tekstu czasowniki w trybie oznajmującym (orzekającym) i rozkazującym:
tryb oznajmujący: myślisz, czekasz, wymalujesz, marzysz, oczekujesz, wymalujesz, odpowie,
opisze
tryb rozkazujący: wyślij, nie zwlekaj
3. Podane czasowniki dopisz w innej formie:
myślisz - 1osoba l. pojedynczej: myślę
wyślij - 2 osoba l. mnogiej: wyślijcie
wymalujesz - 3 osoba l. mnogiej: wymalują
otrzyma - 1 osoba l. mnogiej: otrzymamy
4. Wyszukaj w tekście określeń do słowa listy.
listy - kolorowe, malowane, barwne, szczere, piękniejsze (od słów)
5. Podane fragmenty przekształć tak, by w każdym wypowiedzeniu znalazł się czasownik.
1) Listy malowane.
Listy są malowane.
2) W jasny błękit Wisły słoneczko wpisane.
W jasny błękit Wisły słoneczko jest wpisane.
3) Zatrzymane w locie uśmiechnięte chwile.
Zatrzymały się w locie uśmiechnięte chwile.
4) Zamiast słów - obrazek serdeczny jak wierszyk.
Zamiast słów powstał obrazek serdeczny jak wierszyk.
6. Ułóż zdania z podanych wyrazów.
a) bliskiej; list; do; wysyłam; osoby
Wysyłam list do bliskiej osoby. Do bliskiej osoby wysyłam list.
b) tęczy; wszystkie; na; barwy; niebie; ukazały się
Na niebie ukazały się wszystkie barwy tęczy. Wszystkie barwy tęczy ukazały się na niebie.
c) na; adresat; list; odpowie; otrzymany
Adresat odpowie na otrzymany list.
d) kolorowymi; obrazek; piękny; powstał; farbami; namalowany
Powstał piękny obrazek namalowany kolorowymi farbami.
Załącznik 8.26

Kolorowe listy
Kiedy o kimś myślisz, gdy na kogoś czekasz
Kolorowe listy wyślij mu, nie zwlekaj
W kolorowym liście pięknie wymalujesz
Wszystko, o czym marzysz, czego oczekujesz
Kolorowe listy, listy malowane
W jasny błękit Wisły słoneczko wpisane
Listy kolorowe, barwne jak motyle
Zatrzymane w locie uśmiechnięte chwile
Kiedy ktoś otrzyma listy kolorowe
Takim samym listem na twój list odpowie
I - jak ty - opisze swe marzenia wszystkie
W liście kolorowym, w kolorowym liście
[4x:]
Kolorowe listy, wszystkie barwy tęczy
Zamiast słów - obrazek serdeczny jak wierszyk
Listy kolorowe, malowane sercem
Szczere jak wyznanie i od słów piękniejsze.
muzyka: Artur Żalski, słowa: Piotr Łosowski
wykonanie piosenki: Irena Woźniacka
Zadania do tekstu
1. Dopisz po jednym synonimie do podanych wyrazów:
a) czekasz - .......................................................................................................................
b) kolorowe - ....................................................................................................................
c) błękitny - ......................................................................................................................
d) otrzymać - .....................................................................................................................
e) piękniejsze - ..................................................................................................................
2. Wypisz z tekstu czasowniki w trybie oznajmującym (orzekającym) i rozkazującym:
tryb oznajmujący: .............................................................................................................
tryb rozkazujący: ..............................................................................................................
3. Podane czasowniki dopisz w innej formie:
a) myślisz - 1osoba l. pojedynczej: .....................................................................................
b) wyślij - 2 osoba l. mnogiej: .............................................................................................
c) wymalujesz - 3 osoba l. mnogiej: ...................................................................................
d) otrzyma - 1 osoba l. mnogiej: .........................................................................................

4. Wyszukaj w tekście określeń do słowa listy.
..........................................................................................................................................................
5. Podane fragmenty przekształć tak, by w każdym wypowiedzeniu znalazł się czasownik.
5) Listy malowane.
..........................................................................................................................................................
6) W jasny błękit Wisły słoneczko wpisane.
..........................................................................................................................................................
7) Zatrzymane w locie uśmiechnięte chwile.
..........................................................................................................................................................
8) Zamiast słów - obrazek serdeczny jak wierszyk.
..........................................................................................................................................................
6. Ułóż zdania z podanych wyrazów.
e) bliskiej; list; do; wysyłam; osoby
..........................................................................................................................................................
f) tęczy; wszystkie; na; barwy; niebie; ukazały się
........................................................................................................................................................
g) na; adresat; list; odpowie; otrzymany
........................................................................................................................................................
h) kolorowymi; obrazek; piękny; powstał; farbami; namalowany
........................................................................................................................................................

