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Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu znasz już wszystkie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i 
okolicznik). Nie martw się jeżeli jeszcze sprawia Ci to problem. Powoli wszystko zapamiętasz, 
zrozumiesz. Mam nadzieję, ze również udało Ci się wykonać wykresy zdań pojedynczych. Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza zdania pojedynczego. Ćwiczenia (2).

1. Obejrzyj ten filmik.

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

2. Zapamiętaj! Przepisz do zeszytu.

Grupa podmiotu to  podmiot i jego określenia.

Grupa orzeczenia to orzeczenie i jego określenia.

2.  A teraz spróbuj wykonać analizę zdania pojedynczego. Na pewno Ci się uda. Jedną linią podmiot, 
dwiema orzeczenie (tu jest zaznaczony na czerwono) oraz oddziel pionowa linią grupę podmiotu od 
grupy orzeczenia. Nie nazywaj części zdania. 

 Przepisz również wzór:

 Grupa podmiotu       Grupa Orzeczenia

Wzór:  Chłopcy  /    czekali na powrót starego listonosza do domu z ogródkiem

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


a) Wesoły Krzyś jeździł na czerwonym rowerze.

b) Kasia i Ania skakały na niebieskiej trampolinie.

c) Aniela czyta przygodowe książki.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś próbować wykonać analizę zdania pojedynczego.

• Powinieneś zaznaczać grupę podmiotu i orzeczenia.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu  potrafisz już, albo chociaż próbujesz przeprowadzić analizę zdania pojedynczego. 
Dzisiaj, zaś zajmiemy się typami związków wyrazowych.  Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Typy związków wyrazowych.

1. Obejrzyj ten filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=0CPwxZHAZfA 

i przeczytaj

https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3479/zwiazki-wyrazowe/ 

2. Zapamiętaj! Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3479/zwiazki-wyrazowe/
https://www.youtube.com/watch?v=0CPwxZHAZfA


3.  A teraz poćwicz.

Uzupełnij podane przysłowia związkami zgody utworzonymi przez czasownik z rzeczownikiem. 
Podpowiedzi znajdziesz na rysunkach i w ramce.

                              Każdy ……………………………………………….. swój czubek.

  Każda …………………………………….swój ogonek ……………………… .

  …………………………….. krukowi oka………………………………. .

                                            chwali,                 ma,                     nie wykole

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać typy związków wyrazowych.



Zagadnienie:

Składnia

 Dzisiaj, zaś zajmiemy się rozróżnianiem zdania pojedynczego od złożonego.  Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Zdanie pojedyncze i złożone.

1. Przeczytaj.

Zdania nierozwinięte  składają się z podmiotu i orzeczenia lub z samego orzeczenia (np. Rycerz 
wygrał. Zwyciężył.

Zdania rozwinięte oprócz orzeczenia lub podmiotu i orzeczenia zawierają określenia wzbogacające 
jego treść (np. Rycerz wygrał ze smokiem. Zwyciężył podstępem).

Ze względu na liczbę orzeczeń w wypowiedzeniu wyróżniamy zdania pojedyncze i złożone.

a) zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, np. Legendy wyjaśniają powstanie miast, rodów,
różnych cudów natury.

b) zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np. Legendy wyjaśniają, jak powstały miasta, 
rody, różne cuda natury.

Zdanie składowe to część zdania złożonego zawierająca orzeczenie. W wypowiedzeniu złożonym 
zdania składowe najczęściej oddzielane są przecinkiem.

2. Zapamiętaj! Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.



3.  A teraz poćwicz.

Przekształć zdania pojedyncze na złożone. Podkreśl orzeczenia.

a) Kasia lubi lody.

b) Zjada je ze smakiem.

c) W wakacje jadę nad morze.

d) Lecę samolotem do Hiszpanii.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać rozróżniać zdanie pojedyncze od złożonego.


