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Temat: Świat gazet i czasopism. 

 

1. Praca z tekstem informacyjnym ,,Czas na pisma”. 

 

Przeczytajcie tekst pt. ,,Czas na pisma” na str. 33 w podręczniku, a 

następnie ustnie  odpowiedzcie na pytania:  

Czym różnią się od siebie czasopisma?, Z jaką częstotliwością się 

ukazują?, Jakie jest Twoje ulubione czasopismo?. 

 

2.Rozpoznawanie odbiorców i tematyki czasopism. 

Przyjrzyjcie się ilustracjom czasopism i gazet w ćwiczeniu 1 na str. 29 w 

kartach pracy i połączcie je z pasującymi do nich tytułami. 

Uzupełnijcie zdania wyrazami z ramki ( ćw. 2 str. 29) i informację w ćw. 3.    

 

3.Piszemy ogłoszenie – ćwiczenia w pisaniu form użytkowych. 

Kochani przypomnijmy sobie co to jest ogłoszenie i jakie informacje muszą 

się w nim znaleźć.  

Definicja 

Ogłoszenie to krótka i treściwa forma pisemna, która służy podaniu do 
publicznej wiadomości jakiegoś faktu czy informacji. Ogłoszenia 
zawiadamiają np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu przez 
autora telefonu, o zaginięciu psa, o znalezieniu przez autora kluczyków 
samochodowych itp. Ogłoszenie nie posiada konkretnego adresata – 
skierowane jest do każdej osoby, która ma możliwość zapoznania się z 
nim. 

ŻELAZNE ZASADY 

1. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się dobrze, jaka sytuacja jest 
powodem do napisania ogłoszenia. Musisz ją opisać jasno i 
zrozumiale. 

2. Jeśli ogłoszenie dotyczy jakiegoś wydarzenia typu koncert itp., 
musisz podać najważniejsze informacje, czyli czas i miejsce tego 
wydarzenia, jego organizatora, a także wszelkie niezbędne informacje 



dodatkowe, jak np. ceny biletów, godziny otwarcia, obowiązujący strój 
(jeśli jest taka potrzeba). 

3. Jeśli ogłoszenie dotyczy zgubienia bądź znalezienia jakiegoś 
przedmiotu, opisz go dokładnie i podaj jego cechy charakterystyczne. 

4. Jeśli piszesz ogłoszenie, które wymaga kontaktu z tobą, podaj sposób 
kontaktu – numer telefonu, adres mailowy. 

 

Przyjrzyjcie się zagubionej przez Łukasza hulajnodze i pomóżcie chłopcu 

napisać ogłoszenie do gazety. Uzupełnijcie ćwiczenie 4 w kartach pracy 

na str. 30. 

 

4.Kiedy piszemy ,,h”? – ćwiczenia ortograficzne.         

Uzupełnijcie ćwiczenie 5 w kartach pracy na str. 30 (z wyłączeniem 

kropki), a dowiecie się jakie wyrazy w których piszemy ,,h” warto 

zapamiętać. 

 

Temat z edukacji matematycznej: Układanie liczb czterocyfrowych w 

ciągu rosnącym i malejącym. 

Kochani Uczniowie uzupełnijcie  zadania w kartach pracy na str. 63. 

Powodzenia. 

 

 

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać do mnie na adres maile:  

edzia25pp@o2.pl lub  na Messenger na konto prywatne.  

 

   

  

 

                                                       Pozdrawiam i życzę miłego dnia. 
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