
Lekcja 31 i 32 

Temat: W świecie mitów. 

Cele lekcji: 

- uczeń charakteryzuje bohaterów mitów, 

- uczeń opowiada o poznanych mitach, 

- uczeń tworzy historie na podstawie poznanych mitów. 

Materiały: podręcznik, zeszyt 

Dziś proponujemy  projekt edukacyjny, w którym staniecie się gośćmi na Olimpie. Poniżej 

znajdziecie gości Zeusa. Wybierzcie jedną mityczną postać i spróbujecie się w nią wcielić. 

Następnie jako ten wybrany bohater przedstawcie się pozostałym gościom na Olimpie. W tym 

celu w 1 os. l poj. opiszcie, kim jesteście, jakie macie zdolności, jaką macie władzę itp. 

Swoją prezentację jako bohatera goszczącego na Olimpie prześlijcie do sprawdzenia w 

ciągu 3 dni roboczych, licząc od tej lekcji. Chętni mogą dodać zdjęcie, na którym pokażą 

się w charakteryzacji wybranego bohatera. 

Lista gości na Olimpie: ( wybieracie jedną postać) 

Artemida, Atena, Posejdon, Hades, Orfeusz, Eurydyka, Wenus, Achilles, Odyseusz, Demeter, 

Dedal, Ikar 

 Proponujemy na początek powtórzyć sobie, kim były wszystkie wymienione postacie – 

podręcznik, strony 256 – 267 lub inne dostępne źródła. 

Lekcja 33 

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze? 

Cele lekcji: 

- uczeń wymyśla swoje wersje podanych mitów, 

- uczeń przypisuje określenia bohaterom mitów,  

- układa dialogi między bohaterami, 

- tworzy notatki. 

Materiały: zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

Dziś pracujecie z zeszytem ćwiczeń. Prosimy Was o wykonanie poleceń 1 i 2 strona 137, 3 i 4 

strona 138, 5 strona 139.  

Powodzenia. 

Lekcja 34 i 35 

Temat: Wielką czy małą literą, zawsze dobrze wybieraj!  

Cel: utrwalamy wiadomości dotyczące pisowni wielką i małą literą.  

Podczas tych lekcji powrócimy do tematu stosowania wielkiej i małej litery. Przypomnimy 

sobie kolejne zasady oraz przećwiczymy je w zadaniach zamieszczonych w epodręczniku. 

Przebieg lekcji:  

1.Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji.  

2. Otwórz epodręcznik:  

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw  

3. Następnie obejrzyj film (ćwiczenie 1) i wykonaj ćwiczenie 2.  

4. Wpisz do zeszytu dwie wiadomości „Pamiętaj”.  

5. Teraz  rozwiąż ćwiczenia: 3, 4, 5, 6 i 7.  

Korzystaj z przycisku „Sprawdź”. 
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