Kochani, poniżej załączam zestaw zadań do zrobienia w ramach lekcji zaplanowanej na
21.02.2021.
Kochani, nie martwcie się, jeśli jeszcze nie otrzymaliście ode mnie odpowiedzi. Sprawdzam
wszystkie Wasze prace, które dostaję. Jednak jest ich bardzo dużo. Odpisuję Wam po kolei, czyli
tak jak prace do mnie dotarły.
Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziemy nadal musieli prowadzić lekcje w ten
sam sposób, to w pierwszą sobotę marca spotkamy się na lekcji on-line.
Bardzo bym Was (i Rodziców) prosiła, o przesłanie w osobnym mailu pt: lekcja on-line informacji,
czy chcielibyście wziąć w takiej lekcji udział. Wpiszcie proszę tam swoje imię i nazwisko.
Serdecznie Was pozdrawiam,
Pani Małgosia
e-mail: malgorzata.staudt@polnischeschule-essen.de
Życzę Wam miłej pracy!

Co znaczy wielkie?
Odpowiedz na poniższe pytania ustnie.
Jaka jest różnica między dużym i wielkim?
Podaj przykład tego, co jest duże i wielkie.
Ćwiczenie 1
duże
...................................................................................................................................................................................................................................
wielkie
...................................................................................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 2
Zaznacz, która litera, Twoim zdaniem, jest wielka.

a

A

Pewnie już wiesz, że literę „A” nazywamy wielką literą, a nie dużą.
Zobacz, obie litery u góry są tak samo duże.

Jest kilka zasad, które pokażą Ci, które wyrazy piszemy wielką literą.

Na początku musisz jednak zapamiętać, że w języku polskim, rzeczowniki - czyli wyrazy takie jak:

pies, sok, lampa, słoń, ...
piszemy małą literą.

Przesłuchaj proszę załączony poniżej film i rozwiąż następne zadania.
Wielka i mała litera – Język polski, Klasa II - Eduelo.pl - YouTube

Ćwiczenie 3
Dopasuj. Co jest czym?
Mars
Kowalski
Nil
„Hobbit”
Boże Narodzenie
Mount Everest

góra
planeta
święto
nazwisko
tytuł książki
rzeka

Zapamiętaj !!!
Wielką literą piszemy:
- imiona ludzi i zwierząt,
- nazwiska i przezwiska,
- nazwy krajów, miast, kontynentów i planet.

Zapamiętaj !!!
Przymiotniki utworzone od nazw własnych piszemy małą literą.
Polska, ale polski
Włochy, ale włoski
Katowice, ale katowicki
Europa, ale europejski

Ćwiczenie 3
Utwórz przymiotniki od podanych nazw państw i zapisz je w odpowiednich miejscach.
Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Szwajcaria, Ukraina

orzech ..........................
barszcz ..........................
.......................... porządek
ciasto ..........................
ziele ..........................
.......................... zegarek

Bardzo proszę, naucz się tego, co znajduje się w tabelkach na pamięć i wykonaj
zadanie poniżej:
Wielka , czy mała litera? (learningapps.org)

Zastanawiałam się, czy dołączać Wam też poniższy link, ponieważ ta lekcja jest
dopiero początkiem naszej pracy z wielką literą.
Jeśli chcesz, spróbuj, bo to jest fajna zabawa i napisz mi proszę, ile udało Ci się
zdobyć punktów.
Wielka litera - O rety! Krety! (wordwall.net)

Nie zrażaj się proszę, jeśli Twój wynik będzie nieco słabszy. Pamiętaj, że to trudna
gra.

Źródła:
Wielka i mała litera – Język polski, Klasa II - Eduelo.pl - YouTube
Wielka litera - O rety! Krety! (wordwall.net)
Wielka , czy mała litera? (learningapps.org)
https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DlRP3Cd3v

