
01.06.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Opisujemy Dzień Dziecka.  

Kochani! Dzisiaj dzień inny niż wszystkie. Jest to wyjątkowa data w roku, ponieważ tego 

dnia świętują wszystkie dzieciaki! Oczywiście dorośli też, ale w troszkę inny sposób. Życzę 

Wam, aby uśmiech Was nie opuszczał, każdy dzień był nową przygodą i uczył czegoś 

nowego. Pamiętajcie, że każdy kolejny mijający dzień zbliża Was do dorosłości. Doceniajcie 

dzieciństwo, niech będzie beztroskie i pełne radości!  

Ze względu na tak wyjątkową datę lekcji nie będzie. Proszę Was tylko o to, abyście w kilku 

zdaniach napisali, jak wyglądał Wasz Dzień Dziecka. Możecie zmyślać! Jedyny warunek to 

taki, aby pojawiło się w Waszej wypowiedzi 5 wyrazów, które będą odpowiadać na pytania: 

jaki? który? czyj? Ile? czego? z czego? Przykład: (Kogo?) Mój Dzień Dziecka minął bardzo 

szybko.  

 

Źródło: https://www.radiosud.pl/fakty/dzien-dziecka-z-nagrodami-sluchaj-nas-w-poniedzialek-15620   

02.06.2020 r. - wtorek 

Temat: Po co nam przydawka?  

Podręcznik s. 261-263.  

Dzień dobry! Wczoraj nie bez powodu prosiłam o to, abyście napisali kilka zdań o tym, jak 

spędziliście Dzień Dziecka. Jest to związane z lekcją dzisiejszą. Mieliście wymyślić takie 

zdania, które zawierają odpowiedzi na wypisane pytania. Poznacie dziś panią 

PRZYDAWKĘ. Jest ona bardzo elegancką kobietą i odpowiada właśnie na te wczorajsze 

pytania. Przydawka to część zdania, która wskazuje cechę lub właściwość czegoś. Przydawka 

może być liczebnikiem, przymiotnikiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym 

(przyimek – z, nad, obok, w.... wyrażenie przyimkowe to połączenie przyimka i rzeczownika 

np. Nad głową, pod stołem).  



Zobaczcie sami jak wygląda nasza pani PRZYDAWKA.  

Obrazek nie jest mojego autorstwa, pochodzi ze strony p. Irminy Żarskiej “Rysunkowy język 

polski”.  

Zadanie 1 - Proszę przyjrzeć się rysunkowi. Pod tematem lekcji wklejcie go, jeżeli ktoś czuje 

się na siłach, niech go przerysuje. Dla osób, które nie mają możliwości wydruku, nie potrafią 

przerysować, będą czekać gotowe wydruki w szkole na moich konsultacjach w środy i piątki 

od 8.50 do 9.35. Serdecznie zapraszam!  

 

Teraz zobaczcie na przykłady przydawek w zdaniu. Podkreślę je innym kolorem. Zapiszcie je 

w zeszycie.  

Przykłady:  

Zrobił domek (z czego?) z kartonu.  

Zjadł całą miskę (czego?) zupy.  

Kupiłam (ile?) dwa jabłka.  

Zobacz, ale (jaki?) piękny widok.  

(czyj?) Wujka samochód jest (jaki?) porysowany.  

Byłem (który?) ósmy w kolejce.  

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania. Jeżeli będą problemy, proszę do mnie pisać!  

Uwaga! W zadaniu 2 (ze zdjęcia) trzeba napisać jaką częścią mowy jest wyrażona przydawka 

(liczebnikiem, wyrażeniem przyimkowym, przymiotnikiem, rzeczownikiem). 



 

03.06.2020 r. - środa 

Temat: Jak rozjaśnić obraz świata?  

Podręcznik s. 264-265.  

Witam! W środę będziecie walczyć z wierszem       bardzo lubię ten wiersz, ponieważ 

przedstawia sytuację, która czeka chyba każdego z nas... Na sam jednak początek 

chciałabym, żebyście się zastanowili nad tym, co to jest przepaść i otchłań. Z czym się Wam 

kojarzy? Oba wyrazy budzą w Was niepokój, często nawet przerażenie. Wyobraźcie, że 

stajecie nad przepaścią, ogromną. Co czujecie? Ja ogromny lęki przed tym, że spadnę w 

otchłań i zginę. Zobaczcie, jak ona wygląda. Co może się stać, gdy wpadniemy w przepaść? 

Grozi nam ogromne niebezpieczeństwo, utrata zdrowia, nawet życia! Co może nam pomóc 

przejść przez ogromną dziurę w skale bez narażania naszego życia? Może jakaś kładka, most. 

Przed Wami wiersz właśnie o przepaści i moście       Na początku napisałam, że sytuacja 

przedstawiona w liryku zawiera sytuację, która czeka każdego z nas. Ta sytuacja związana 

jest ze starością i niedołęstwem, które jest jej jednym z wyników... 



 

Zadanie 1 - Proszę przeczytać wiersz.  

http://wiersze.doktorzy.pl/przepasc.htm 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Co jest przepaścią dla starszej pani? (Podpowiedź: Co sprawia jej trudność?). 

2. Kto jest mostem, który pomaga starszej kobiecie pokonać przepaść? 
3. Jaki gest sprawił, że dobro zwyciężyło nad złem? (Podpowiedź: uczynek chłopca).  

4. Oceń postawę chłopca. Czy dobrze postąpił? 

04.06.2020 r. - czwartek 

Temat: Jak dopełnić zdanie? 

Podręcznik s. 275-276.  

Dzień dobry! Dzisiaj poznacie kolejną część zdania. Pamiętacie panią PRZYDAWKĘ? 

Dzisiaj dołączy do niej DOPEŁNIENIE. Czym się zajmuje dopełnienie? Jest informacją, 

która dopełnia wykonywaną czynność. Jest to najczęściej określenie do czasownika. Może 

mieć formę rzeczownika lub wyrażenia przyimkowego. Posiada proste pytania, bo są to 

zapytania przypadków (za wyjątkiem mianownika), czyli kogo? czego? Komu? czemu?  

kogo? co? Kim? czym? O kim? O czym?  

Wstawiam Wam również grafikę p. Irminy Żarskiej, proszę tez ją umieścić w zeszycie. Jeżeli 

nie macie możliwości, będzie czekać na Was w szkole do odbioru        



Przykłady dopełnienia, zapiszcie w zeszycie! 

Przykłady:  

Rozmawiam (z kim?) z Olą.  

Lubię (co?) koty.  

Mówię (o czym?)  o dopełnieniu.  

Zadanie 1 - Proszę wykonać poniższe zadania.  



 



 

05.06.2020 r. - piątek 

Temat: Informator okolicznik.  

Podręcznik s. 277-278.  

Kochani, dzisiaj poznacie kolejną część zdania, która towarzyszy PRZYDAWKOM I 

DOPEŁNIENIOM w zdaniach. Będzie to pan OKOLICZNIK. Jak nazwa wskazuje 

okolicznik będzie pytał o okoliczności, czyli miejsce, czas, przyczynę, skutek, cel i sposób. 

Wyrażony może być w formie przysłówka (jak? gdzie? kiedy) oraz wyrażeniem 

przyimkowym. Odpowiada na pytania: jak? Gdzie? Kiedy? Skąd? Dokąd? W jaki sposób? 

Dlaczego? Po co? W jakim celu?  

Wrzucam Wam Znów grafikę p. Irminy Żarskiej. Będzie również czekać na Was w szkole 

wydrukowana        



Proszę zapisać przykłady okoliczników.  

Przykłady:  

Mieszkam (gdzie?) na wsi. 

Biegnę (po co?) po pomoc.   

(Kiedy?) Wczoraj padał deszcz.  

Idziesz (jak?) za wolno.  

Zadanie 1 - Proszę wykonać poniższe zadania.  



 


