
Język polski klasa 4– Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 04-08.05

Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania. 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: O związkach wyrazowych  w zdaniu  .   (2 godz. lek.)
2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu. Nauczyciel z Internetu dokładnie omawia nasz temat z podręcznika „zielonego”. Jeżeli masz 
podręcznik w domu otwórz go na stronie 148, jeżeli nie, uważnie słuchaj i oglądaj film. Po wykonaniu 
ćwiczeń możesz sprawdzić je razem z Panią z internetu :-)

https://www.youtube.com/watch?v=YqJX6NN8mwg 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu. Pamiętaj, że na czerwono zaznaczone jest orzeczenie, ty je 
podkreśl dwiema liniami ==== i napisz takim kolorem jak inne wyrazy).

Zapamiętaj!

Wyrazy w  zdaniu  łączą  się ze  sobą  w  związki  wyrazowe  na  podstawie  znaczenia  i  formy
gramatycznej.

Związki poboczne to wyrazy z grupy podmiotu i z grupy orzeczenia. 

W zdaniu Zając wielkanocny symbolizuje odradzającą się przyrodę  są to związki:
zając ------------- wielkanocny, symbolizuje -------------przyrodę, przyrodę----------- odradzającą się.

Związki, w których jeden wyraz jest określany przez drugi, można przedstawić za pomocą wykresu.

Wielkanocny zając │symbolizuje odradzającą się przyrodę.           

                                 
 GRUPA PODMIOTU                                                         GRUPA ORZECZENIA

            Zając                         ↔                          symbolizuje

             ↑(jaki?)                                                                               ↑   (co?)
      wielkanocny                                                                                 przyrodę

                                                                                                                ↑   (jaką?)
                                                                                                          odradzającą się



4. Wykonaj ćwiczenia.

a) Wymyśl i zapisz w zeszycie zdania pasujące do ilustracji i podanych wykresów. Możesz je 
sprawdzić z Panią z Internetu, która tłumaczy te zdania w filmiku.

Pierwsze zdanie – kto? ----------------------------------------       co zrobili?

                                ↑                                          ↑         ↑
                          jacy?                                                       kogo?        czym?

                                                                            ↑
                                                                           jaką?

Drugie zdanie -   co? -------------------------------------- co zrobiło?

                       ↑       ↑                                 ↑           ↑ 
                   czyje?      jakie?                                        skąd?         dokąd?

                                                            ↑ 
                                                                                         jakiego?   
b)   Podaj pytania, na które odpowiadają wyrazy określające, a następnie zapisz w zeszycie zdania, 
zachowując w każdym odpowiednią kolejność słów. Podkreśl jedna linią podmiot, dwiema liniami 
orzeczenie. Oddziel zdania i zaznacz grupe podmiotu i orzeczenia. Przepisz do zeszytu razem ze 
wzorem.

WZÓR
G.O.                              G.P.

Wkrótce przyjdzie │ ciepłe lato.



                  co zrobi?
Lato  ------------------------------- przyjdzie
                    co?

 ↑ (………………?)        ↑ (…………….?)

ciepłe                                                 wkrótce

• Najdłuższy dzień roku wypada 21 czerwca.

       dzień -----------------------------------------wypada

 ↑          ↑                                  ↑

najdłuższy   roku                                        21 czerwca

• Obrzędy wywodziły się  z kultu słońca.

     obrzędy ----------------------------wywodziły się

                                                                   ↑
                                             z kultu

                                             ↑
                                                słońca

• Ślady tych wierzeń zachowały się do dziś.

       ślady ----------------------------------zachowały się

          ↑                                    ↑
     wierzeń                                            do dziś

           ↑
      tych

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  potrafić zadawać pytania na wykresie.
• Zaznaczać grupę podmiotu i orzeczenia.
• Zaznaczać podmiot i orzeczenie.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu wiesz już jak wygląda wykres zdania pojedynczego. Potrafisz zadać pytania. Spróbujemy 
więc dzisiaj wykonać analizę zdania pojedynczego. Jeżeli ci coś nie wyjdzie, nie martw się. Będziemy 
to ćwiczyć i w klasie 5 i 6.  Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza zdania pojedynczego  .

1. Obejrzyj ten filmik. Nie zrażaj się jeżeli będą w nim jakieś nieznane, nowe zagadnienia. Poznasz je 
w kolejnych klasach.

https://www.youtube.com/watch?v=at6VFF-fd8s 

2. To już masz i mam nadzieję, ze umiesz. Przeczytaj jeszcze raz.

Grupa podmiotu to  podmiot i jego określenia.

Grupa orzeczenia to orzeczenie i jego określenia.

To przeczytaj i  przepisz do zeszytu.

Związek główny -  to podmiot i orzeczenie np. widzowie oglądali.

Związki poboczne – to pozostałe związki wyrazowe, np. młodzi widzowie, oglądali sztukę, oglądali z 
zainteresowaniem.

Związki wyrazowe w zdaniu można przedstawić za pomocą wykresu, aby pokazać w jakie grupy się 
łączą wyrazy oraz które z tych wyrazów są określane, a które – określające.

2.  A teraz poćwiczymy. Będziemy wykonać analizę zdania pojedynczego. Na pewno potrafisz. Spróbuj. 
Jedną linią podkreśl podmiot, dwiema orzeczenie oraz oddziel pionową linią grupę podmiotu od grupy 
orzeczenia. Przepisz wzór!!!

W zdaniu orzeczenie zostało zapisane na czerwono, Ty je podkreśl dwiema liniami ====.

G.P.                   G.O

Mała Kasia   │ je lody waniliowe.

                       co robi?

   Kasia           ↔                       je

    ↑ (jaka?)                     ↑  (co?)    

      mała                               lody

                                              ↑ (jakie?)
                                             waniliowe



• Wesoła Ania czyta przygodowe książki.
• Kolorowy motyl lata po łące.
• Agnieszka poszła do kina.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  próbować wykonać analizę zdania pojedynczego.



Zagadnienie

Spotkanie z lekturą

Drogi uczniu jesteś po przeczytaniu lektury „Tajemniczy ogród” Frances’a Hodgson’a Burnett’a. 
Brawo.  Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy.

1. Obejrzyj w wolnej chwili filmu „Tajemniczy ogród”.

https://www.cda.pl/video/2815696fd 

2. Zapisz starannie temat.

TEMAT: Pierwsze spotkanie z bohaterami „Tajemniczego ogrodu” Frances’a Hodgson’a 
Burnett’a. Plan wydarzeń. (2 lekcje)

3. Zapisz starannie w zeszycie wstępne informacje dotyczące lektury.

Tytuł: „Tajemniczy ogród”
Autor: Frances Hodgson  Burnett
Rodzaj literacki: epika
Gatunek literacki: powieść
Czas akcji: druga połowa 19 wieku
Miejsce akcji: Misselthwaite Manor, hrabstwo Yorkshire, Anglia
Bohaterowie pierwszoplanowi: Mary Lennox, Colin Craven, Dick Sowerby
Bohaterowie drugoplanowi: Marta Sowerby, pani Sowerby – matka Dicka i Marty, lord Archibald 
Craven – ojciec Colina, pani Medlock – gospodyni, Ben Weatherstaff – ogrodnik, gil – ptaszek.
Problematyka: przyjaźń, walka z samotnością, praca nad sobą.

4. Uzupełnij plan wydarzeń albo napisz swój. Plan jest skopiowany z Internetu więc jeżeli masz 
problem z dopisaniem punktu odszukaj go. 

Plan wydarzeń

1. Śmierć rodziców Mary.
2.
3. Zapoznanie z Marthą.
4. Pierwszy spacer po ogrodzie - spotkanie z Benem.
5. Krzyk w korytarzu.
6. Przemiana dziewczynki.
7. Ponowne usłyszenie krzyków.
8.
9. Tajemniczy ogród.
10.
11.Poznanie Dicka - praca w ogrodzie.



12.Prośba Mary o ogród.
13.
14.Zmiany zwyczajów domowych.
15.Praca Mary i Dicka.
16.Sprzeczka Mary i Colina.
17.
18.Postanowienie dzieci o wyjściu Colina do ogrodu.
19.
20.Przemiana panicza Cravena.
21.
22.Ben w ogrodzie.
23.„Czary” Colina.
24.
25.Usunięcie zasłony z portretu pani Craven.
26.Pani Sowerby w ogrodzie.
27.
28.Spotkanie ojca z synem.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś znać treść lektury i opowiadać jej treść

• powinieneś pisać lub uzupełniać plan wydarzeń.


