
18V – poniedziałek Wywiad

Przed Tobą edukacja polonistyczna :)

Życzę Ci miłej pracy i trzymam za Ciebie kciuki ! 

                                                 Zaczynajmy ! 

Na dzisiejsze lekcje języka polskiego będzie Ci potrzebny:

                                                             - zeszyt

                                                          - ćwiczenia

                                              - piórnik i oczywiście pozytywny nastrój ! 



Piątkowy  temat lekcji dotyczył przyszłości.

Dowiedziałeś/łaś się, kim chciałaby w przyszłości zostać Luiza, a kim Patrycja.

Opowiedz , o swoim wyborze zawodu, który Ci się marzy.

Dziś zastanowisz się: czym jest wywiad :)

Po co ludzie udzielają wywiadów ?     

 Z kim można je przeprowadzać i o co można zapytać ?

Czy znasz już odpowiedzi na te pytania ? 



Wywiad - to rozmowa prowadzona między dwoma osobami lub prowadzącym i
grupą osób.

Podczas wywiadu, osoba prowadząca zadaje pytania, w celu uzyskania
informacji na określony temat. Chcąc przeprowadzić wywiad, należy się do

niego starannie przygotować.

Co to znaczy ?

To znaczy, że należy ułożyć pytania i umiejętnie zadać je swojemu rozmówcy.



Nasuwa się kolejne pytanie:

Z kim można przeprowadzić wywiad ?

Wywiad można przeprowadzić z każdym człowiekiem.

Może to być aktor, piosenkarz, kucharz, babcia, dziadek, mama, tata, kolega lub
koleżanka. 

To od osoby prowadzącej zależy, kogo wybierze na swojego rozmówcę i kto
jest dla niej ciekawą osobą.

Zapamiętaj ! ! !

Jeśli chcesz przeprowadzić wywiad ze swoim rówieśnikiem, możesz zwracać się
do niego po imieniu. 

Jeśli twoim rozmówcą będzie osoba dorosła, musisz pamiętać o tym, by podczas
wywiadu używać słów: pan, pani.



Pamiętaj również o zwrotach grzecznościowych:

Oto przykładowe pytania do  wywiadu ze znanym Tobie autorem książek dla
dzieci,

Panem Grzegorzem Kasdepke :)

- Dzień dobry Panie Grzegorzu.

- Czy lubi Pan pisać książki dla dzieci ?

- Dlaczego nazwał Pan Detektywa Pozytywkę - Pozytywką ?

- Czy lubi Pan kaktusy tak jak Detektyw Pozytywka ?

- Czy Pan lubi misje detektywistyczne podobnie jak detektyw ?

- Czy napisze Pan więcej przygód  Detektywa Pozytywki ?

- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.



To tyle ważnych informacji na temat wywiadu :)

2.  A teraz proszę otwórz zeszyt i zapisz temat lekcji oraz dzisiejszą datę. 

                      TEMAT: Uczymy się przeprowadzać wywiad.

Pora na notatkę.

Wywiad to rozmowa prowadzona między dwoma osobami lub prowadzącym i
grupą osób.

Podczas wywiadu, osoba prowadząca zadaje pytania w celu uzyskania
informacji.

 Do osób dorosłych zwracamy się używając słów: pan i pani ! ! !



Zawsze podczas przeprowadzania wywiadu, należy pamiętać  o stosowaniu
zwrotów grzecznościowych ! ! ! 

3. Pod notatką wykonaj ćwiczenie :)

Polecenie: 

Przeczytaj uważnie tekst. Bohaterką tej krótkiej opowiastki jest Pani Joanna Pawlikowska. 
Ułóż pytania do tekstu, takie, jak chciałbyś/chciałabyś zadać pani Joannie podczas wywiadu. 

Pytania  zapisz w zeszycie.

 Jestem malarką. Lubię malować krajobrazy i pejzaże. Bardzo się 
cieszę kiedy ludzie oglądają moje obrazy i sprawia im to radość. 
Patrzą na nie i się zachwycają. Czuję wtedy, że moja praca służy 
innym ludziom.

4. Przygotuj ćwiczenia na stronie 14 - 15 i wykonaj zaproponowane zadania :)

Trzymam kciuki:)

Świetnie się spisałeś/łaś.

 Ostatnia lekcja przed Tobą i wolne popołudnie należy do Ciebie !

Prawda, że to fantastyczna wiadomość ? 



A, więc ...

Uśmiech i do dzieła !

Im szybciej zaczniesz, tym dłużej będziesz mógł/a się cieszyć wolnym popołudniem ! 

                                               Zaczynamy ?

1.Przygotuj proszę zeszyt i ćwiczenia, to wszystko czego będziesz dziś potrzebował/a :)

                 Jeśli wszystko już gotowe, to zapisz temat oraz dzisiejszą datę :)

Do podkreślenia tematu wybierz kolor, który kojarzy Ci się z Twoim pokojem :)

                                          Jaki wybierasz ? 

    Temat: Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe - ćwiczenia.



Jeśli temat zapisany to pierwsze zmaganie przed Tobą ! :)

2. Otwórz podręcznik matematyczny str.54 i wykonaj zadania ( str. 54 oraz zad.6 str. 55)

3.Otwórz ćwiczenia na stronie 52 i wykonaj proponowane zadania :) 

 4.   Przepisz poniższe zadania i ... 



POWODZENIA ! 

Koniec lekcji zbliża się wielkimi krokami ! 

Pora na relaks ! 

Wychowanie fizyczne



Uśmiechnij się i zadbaj 
swoje o zdrowie . . . 
Powodzenia ! 

Zaproś rodzinę do wspólnej zabawy, przygotuj ulubiony strój sportowy i ...

czas start - masz 2 minuty na przebranie się ! 

Lubisz ćwiczyć przy muzyce ? 

Jeśli tak, włącz ulubioną piosenkę i zaczynaj ! 

Przed Nami rozgrzewka, pamiętaj, by ćwiczenia wykonywać dokładnie i
precyzyjnie :)



Hop do 4 ! 

https://wordwall.net/pl/resource/958101/wychowanie-fizyczne/rozgrzewka

Rozgrzewka za Tobą !

 Muszę przyznać, że Twoja kondycja jest zdecydowanie lepsza od mojej !

Gratuluję i jestem pod wrażeniem !

Chłopcy ? 

Który z Was jest odważny i skusi się zatańczyć Zumbę z dziewczynkami ? 

Wierzę, że każdy z Was !!!! 

https://wordwall.net/pl/resource/958101/wychowanie-fizyczne/rozgrzewka


https://www.youtube.com/watch?v=S6TeD7l2oUw&t=28s

Przebudzony/a ? 

Świetnie !

https://www.youtube.com/watch?v=S6TeD7l2oUw&t=28s

