
Klasa 4 

08.06.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?  

Podręcznik s. 271-273. 

Dzień dobry! Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie dialogu. Czym jest dialog? Jest to rozmowa, 

wymiana zdań minimum dwóch osób. Dialogiem jest moja rozmowa z Wami, jeżeli kogoś 

pytam i ta osoba mi odpowiada. Dzisiaj skupimy się na dialogu w formie pisanej, czyli jak 

zapisujemy dialog.  

Mamy sytuację w klasie, gdy nauczyciel wita się z uczniami, oni odpowiadają i pan zadaje 

im pytanie, na które również udzielają odpowiedzi. Zapisze poniżej jak powinien wyglądać 

poprawnie zapisany dialog takiej sytuacji.  

 

Jak widzicie każda odpowiedź jest zapisana od nowej linijki. Na zakończenie informacji 

dajemy znaki interpunkcyjne, tak samo jak na zakończenie zdania.  

Poniżej wrzucam Wam tabelkę z czasownikami, które można użyć podczas tworzenia 

dialogu, aby nie powtarzać cały czas “odpowiedziała, zapytał”.  



 

Zadanie 1 – Zobaczcie jak w praktyce wygląda dłuższy dialog w opowiadaniu.  

 

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania.  



 

 

09.06.2020 r. - wtorek 

Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota.  

Podręcznik s. 287-280.  

Kochani! Dzisiaj humorystyczny tekst o obsłudze kota! Zobaczcie sami, jakie cuda może 

zdziałać kot        

Zadanie 1 - Proszę przeczytać tekst.  



 



 



 

Zadanie 2 – Moi drodzy, za sprawą kota praktyczny pan całkowicie się zmienił. Z człowieka 

zestresowanego, zajętego i zabieganego stał się spokojnym, zadowolonym, z wolnym czasem 

posiadaczem kota. Jest to zmiana całkowita, a opis jej zawiera antonimy.  

Zadanie 3 - Proszę zapisać poniższa definicję.  

Antonimy – wyrazy o przeciwnym znaczeniu. Np. Stres-spokój, światło-ciemność, duży-

mały.  

Zadanie 4 - Proszę uzupełnić tabelkę wyrazami tak, aby powstały pary antonimów. Wyrazy, 

które trzeba wpisać znajdują się pod tabelką.  

stres spokój 

światło ciemność 

mały duży 

siła  

krótki  

późny  

zmęczona  

głęboko  

zgięty  

płytko, wypoczęta, wyprostowany, słabość, wczesny, długi, zdenerwowany.  



10.06.2020 r. - środa 

Temat: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic.  

Podręcznik s. 281.  

Dzień dobry! Dzisiaj ważna lekcja, ponieważ jej ciąg dalszy będzie w klasie 5, 6, 7 i 8. 

Trzeba zapamiętać więc informacje, które w będą w niej zawarte.  

Zadanie 1 - Proszę przepisać poniższe zdania i zaznaczyć słowa kolorami.  

Mama gotuje obiad.  

Kot śpi.  

Kury dziobią ziarno.  

Duży księżyc ozdabia niebo. 

Letnia trawa szybko rośnie. 

Nowonarodzone pisklęta piszczą za mamą.  

Kolorem zielonym zaznaczony został PODMIOT.  Jest to część zdania, która wskazuje 

wykonawcę czynności. Najczęściej będzie to rzeczownik w mianowniku, więc odpowiadać 

będzie na pytania: Kto? Co?  

Na różowo zaznaczone jest ORZECZENIE. Jest to część zdania, która wskazuje czynności 

lub stany. Będzie to najczęściej czasownik, więc będzie odpowiadać na pytania: Co robi? Co 

się z nim dzieje?  

Zadanie 2 - Proszę zobaczyć poniżej, dam wskazówkę jak rozpoznać podmiot i orzeczenie.  

Skupieni uczniowie odrabiają lekcje. -> Kto jest wykonawcą czynności? Kto coś robi? 

Uczniowie - więc jest to podmiot. Co uczniowie robią? Obrabiają lekcje – więc jest to 

orzeczenie.  

Mały kotek pije mleko. -> Kto jest wykonawcą czynności? Kot - będzie więc podmiotem. Co 

robi kot? Pije - będzie to orzeczenie.  

Zadanie 3 - Proszę wykonać poniższe zadania. W razie problemów proszę do mnie napisać.  



 

 

 


