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Zagadnienie 

 

Wypowiedzenia i części zdania. 

 

Drogi uczniu jesteś już po omówieniu działu gramatycznego Wypowiedzenia i części zdania. Dzisiaj 

powtórzymy już zdobyte wiadomości. Zaczynamy. 

 

I. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT: Dmuchawce, latawce, wiatr… Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach i częściach 

zdania. (2 lekcje) 

 

II. Przeczytaj fragment wiersza Natalii Usenko i wykonaj polecenia. 

 

Latawiec 

Dziś niebo lśni jak ocean. 

Po świeżej, zielonej trawce 

szaleją Kacper i Pucek. 

Na spacer wyszli z latawcem. 

Objęci tata i mama 

zostali w tyle, za nimi. 

Nad łąką tańczy latawiec. 

Skrzydłami macha żółtymi. […] 

 

1. Policz, z ilu zdań składa się wiersz. W tym celu wskaż wszystkie orzeczenia, podkreśl je dwiema 

liniami (=====). 

 

2. Wybierz właściwe dokończenie zdania. Przepisz je do zeszytu. 

Wiersz „Latawiec” składa się…………………………... 

 

a) z równoważników zdań. 

  b) ze zdań pojedynczych rozwiniętych. 

c) ze zdań pojedynczych nierozwiniętych. 

d) ze zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych. 

 

3. Uzupełnij związki główne. Dodaj podmioty i zapisz zdania w zeszycie. 

?  - lśni                     ? - szaleją                      ? - zostali                 ? - tańczy 



 

4. Wskaż w wierszu zdania pasujące do schematów. 

              co zrobili?                                                                                           co robi? 

           ………………                                                       ……….. 

     po co? ↑       ↑  z czym?                                 czym? ↑ 

    …….    ……..                                   …….. 

                                                             jakimi?  ↑     

                                                               …….. 

5. Ułóż pytania, na które odpowiadają podane określenia. 

◦ tańczy nad łąką 

 mama i tata objęci 

 lśni dziś 

 

6. Rozwiń każde zdanie, dodając po jednym określeniu do podmiotu i po dwa określenia do orzeczenia. 

 Rower rozmarzył się. 

 Piłka zazdrościła. 

 Rolki zasnęły. 

 Deskorolka uśmiechnęła się. 

 

Drogi uczniu co powinieneś  po tej lekcji umieć! 

 powinieneś wskazywać podmiot i orzeczenie 

 rozróżniać zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, równoważniki zdania 

 dopasowywać schematy zdań do zdań 

 układać pytania na które odpowiadają podane określenia 

 rozwijać zdania pojedyncze nierozwinięte na rozwinięte. 

 

 



Zagadnienie 

 

Wypowiedzenia i części zdania. 

 

Drogi uczniu jesteś już po omówieniu działu gramatycznego  Wypowiedzenia i części zdania. Dzisiaj 

dalej powtórzymy już zdobyte wiadomości. Zaczynamy. 

 

I. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT:  Analiza zdania pojedynczego. Ćwiczenia. (2 godziny lekcyjne) 

 

 

II. Wykonaj ćwiczenia. 

 

Ćwiczenie 1 

 

Dopasuj zdania do podanych schematów, a poznasz daty świąt, o których mowa. 

 

 Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków. 

 Ten dzień przypomina Polakom ważną ustawę. 

 W tym dniu obraduje w Warszawie wyjątkowy sejm. 

 Wtedy miłośnicy muzealnych eksponatów oglądają wystawy za darmo. 

 

 



Ćwiczenie 2 

 

Przerysuj do zeszytu schematy i uzupełnij je odpowiednimi elementami podanych zdań. 

 

 W najdłuższą noc roku zakwita kwiat paproci. 

 

 

Od wieków krążą o nim rozmaite legendy. 

 

 

 

Niezwykły kwiat przynosi szczęście. 

 

 

 



Ludzie poszukują paproci. 

 

 

 

 

3. Narysuj w zeszycie schematy podanych zdań, podaj pytania. 

 

 Józef Kraszewski napisał baśń o kwiecie paproci. 

  Mały Jacuś zerwał kwiat. 

• Chłopiec otrzymał wielkie bogactwa. 

 

Drogi uczniu co powinieneś  po tej lekcji umieć! 

 powinieneś tworzyć wykresy zdania pojedynczego 

 powinieneś dopasowywać wyrazy do podanych schematów zdania pojedynczego 

 powinieneś zadawać pytania na wykresach 

 

 

 

 

UWAGA! 

Do lekcji języka polskiego dołączony jest sprawdzian gramatyczny. 

Proszę go rozwiązać i odesłać wypełniony do nauczyciela. 



Zagadnienie 

 

Spotkanie z poezją 

 

Drogi uczniu przed Tobą spotkanie z poezją. Czytaj uważnie, myśl i mów. Zaczynamy. 

 

I. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT:  Gdy kapią łzy. O uczuciach i refleksjach w wierszu - „ Wyciągnięta ręka” Juliana 

Kornhausera. 

 

II. Przeczytaj uważnie i przepisz starannie do zeszytu. 

 

tolerancja – poszanowanie odmienności wyglądu, przekonań, uczuć i zachowań innych ludzi. 

 

emocje – silne uczucia wywołane jakąś sytuacją, np. zagrożenia; wzburzenie, przejęcie się czymś. 

 

III. Przeczytaj informację o poecie. Nie przepisuj. 

 

 

Julian Kornhauser (ur. 1946) – pisarz i tłumacz. W swoich utworach ukazuje 

prawdziwy, nieupiększony świat, często pełen smutku i problemów. 

 

 

IV.  Przeczytaj uważnie wiersz. 

 

Julian Kornhauser 

Wyciągnięta ręka 
Biegnie wesoły chłopczyk 

z porażeniem mózgowym* 

chce dogonić 

swoich kolegów z klasy 

przekrzywiona czapka 

śmieje się do rzeki 

ale koledzy pędzą 

przed siebie 

nie zważając na nic 

kuśtyka 

i wyciąga ręce 

jakby chciał zatrzymać przyszłość 

gdy podbiega do niego mama 

kryje buzię w jej płaszczu 

 

* porażenie mózgowe – zaburzenia ruchowe spowodowane uszkodzeniem mózgu. 

 

 



Rozumiem! Myślę! Działam! 

 

 Odpowiedz pisemnie w zeszycie, nie przepisuj pytań. 

 
1. Kto mówi o zdarzeniu przedstawionym w wierszu? Podaj swoją propozycję lub wybierz tę, 

którą uznasz za właściwą. 

 chłopiec, który biegnie 

 koledzy chłopca 

 mama chłopca 

 ktoś postronny, obserwujący zdarzenie 

 

2. Przedstaw to zdarzenie własnymi słowami. Zastanów się, jak można byłoby opowiedzieć treść 

piątego i szóstego wersu. 

3. Nazwij uczucia bohatera utworu. Powiedz, jak się one zmieniają. 

4. Napisz krótko, z jakimi przeciwnościami musi zmierzyć się chłopiec. Jak można dodać mu 

otuchy? 

5. Wyjaśnij, jak rozumiesz przedostatnią zwrotkę wiersza. Jak inaczej można byłoby zatytułować 

utwór? Podaj kilka propozycji. 

6. Napisz o swoich emocjach, które towarzyszyły ci podczas czytania wiersza – 2-3 zdania. 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

• powinieneś znać treść wiersza „Wyciągnięta ręka” i mówić o jego treści 

• powinieneś znać termin: tolerancja i emocje 

 


