
 

Język polski klasa 5 Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 20-23.04.2020r. 

Zagadnienie 

Poezja na kartach podręcznika. 

 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy :-). 

 

 

 

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 

Temat: Wszystkie drogi prowadzą do...Stanisław Młodożeniec „Kulawa droga”. Rymy.(lekcja 2 godz.) 

 

2. Odczytaj informację o poecie. Nie przepisuj. 

 

Stanisław Młodożeniec – poeta, nauczyciel języka polskiego. Żył 

w latach 1895-1959. Autor wierszy dla dzieci, które zostały zebrane 

w tomiku pt. „Wiosenne obrazki”. 

 

 

3. Przeczytaj utwór Stanisława Młodożeńca “ Kulawa droga” 

 

Kulawa droga 

 

Odwilż. Ciepło. Przyszła wiosna. 

Okulała droga do can. 

 

Szto-pyrk, szto-pyrk po roztopach - 

grzęźnie droga w błocie po pas. 

 

Stara wierzba jej furmani, 

- Wio! Wio! - skrzeczy gałęziami. 

 

Coś ruszyła… Szto-pyrk, szto-pyrk - 

buch w kałużę tuż pod płotem… 

 

Ochlapany płot aż kichnął 

- Wio! Wio! Stara! Doprzęż koni! 

 

Szarp!-szarpnęła. Wóz poderwał, 

Złamał drodze cztery żebra. 

 

Kwęka, stęka, leży w mule, 

Utrapiona ciężkim bólem. 

 

Płacze wierzba. Płot i mostek 

wylewają łzy żałosne. 



Baju-baju, gadu-gadu: 

- Dobra była dla sąsiadów! 

 

Gadu-gadu, baju-baju, 

Po lekarza posyłają. 

 

Siwy kamień, zacny lekarz, 

 zabiegami chwil nie zwlekał. 

 

Pukał młotkiem. Puls jej badał. 

- Operacja! Moja rada… 

 

Rzekł i tnie już nożem dużym 

Każdy wybój, dół, kałużę… 

 

Plaster. Bandaż. Okład. Zastrzyk. 

W milion piguł ją opatrzył. 

 

Maścią czarną osmarował. 

- Niech poleży! Będzie zdrowa! 

 

Po tygodniach dwóch czy po trzech 

Droga czuje już, że dobrze. 

 

Siadła. Patrzy do zwierciadła. 

- Takam czerstwa, gładka, ładna! 

 

Wstała. Chodzi. Hopsa! Hopsa! 

- Cóż ja jestem? Czyżby szosa? 

 

Rozpędziła się z radości, 

biegnie, sunie w szybki pościg… 

 

piguła – lek; takam – taka jestem; do cna – całkowicie; furmanić – powozić; bajoro – błotnisty teren; 

doprząc – przywiązać konie do wozu. 

 

4. Wysłuchaj wiersz “Kulawa droga” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDeOB02Xvs 

 

5. Podaj kilka epitetów określających drogę, np. droga kulawa. 

………………………………………………………………………………. 

6. Wypisz z tekstu wyrazy dźwiękonaśladowcze . 

……………………………………………………………………………….. 

7. Przeczytaj jeszcze raz wiersz, a następnie tekst informacyjny. Zastanów się czym różnią się te dwa 

testy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNDeOB02Xvs


Tekst informacyjny. 

 

Początek wiosny niespodziewanie ujawnił fatalny stan drogi. Okazało się, że  po kilkudniowej 

odwilży w wielu miejscach doszło do uszkodzeń nawierzchni. Pojawiły się pęknięcia, wyrwy, 

zapadliska. We znaki daje się również gruba warstwa błota i mułu. Najgorsze dziury pojawiły się w 

okolicy mostu i starej wierzby. Konieczna jest natychmiastowa interwencja służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo na drogach. 

 

WNIOSEK ZAPISZ DO ZESZYTU. 

 

język informacyjny, zwięzły, konkretny: specjalistyczne określenia, np. nawierzchnia, interwencja: 

 

  

wiersz – język poetycki; środki artystyczne, np. epitety, uosobienia, rymy. 

 

8.  Przypomnij czym są rymy i jakie są jego rodzaje. Obejrzyj prezentację. Przerysuj tabelkę do zeszytu. 

 

http://scholaris.pl/zasob/64323 

 

9. Wypisz 5 rymów z wiersza i określ typ i ich rodzaj, np. wiosna – do cna (żeński, niedokładny) 

 

10. Zapisz do zeszytu. 

 

rym – to regularne powtarzanie się podobnie zbudowanych fragmentów wypowiedzi w tekście. Na 

rytm wiersza wpływają m.in. podobna budowa strof, jednakowa liczba sylab w wersach, powtarzające 

się elementy językowe, układy rymów. 

 

11. Podaj informacje o utworze i zapisz je w zeszycie. 

 

Liczba zwrotek w wierszu ………………………….. 

Liczba wersów w zwrotce ………………………….. 

Liczba sylab w wersach …………………………….. 

 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Powinieneś znać treść wiersza „Kulawa droga”. 

 Powinieneś  znać termin „rymy” i wyszukiwać je w tekstach omawianych na lekcji . 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienie: 

http://scholaris.pl/zasob/64323


Składnia 

 Dzisiaj, zajmiemy się nowym zagadnieniem. Bądź uważny.  Zaczynamy. 

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Zdanie złożone współrzędnie – wiadomości wstępne. Ćwiczenia (lekcja 2godzinna) 

1. Obejrzyj uważnie filmik. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic 

 

2. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

Zdanie współrzędnie złożone to zdanie złożone, którego zdania składowe nie określają się wzajemnie 

i mogłyby istnieć oddzielnie. 

 

RODZAJE  ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic


 

Zdanie współrzędnie złożone łączne – czynności, o  których mowa w zdaniach składowych, 

współistnieją ze sobą. 

Zdanie  współrzędnie złożone rozłączne – treść zdań składowych wykluczają się. 

Zdania współrzędnie złożone przeciwstawne – treść zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod 

jakimś względem. 

Zdania współrzędnie złożone wynikowe – z treści pierwszego zdania składowego logicznie wynika 

treść drugiego zdania składowego. 

Najczęściej używane spójniki w zdaniach współrzędnie złożonych to: 

a) łącznych – i, oraz 

b) rozłącznych – lub, albo 

c)przeciwstawnych – lecz, ale 

d) wynikowych – więc 

Zdania składowe zdań współrzędnie złożonych mogą być oddzielone także za pomocą przecinka, np. 

Wysłuchałem cierpliwie, uśmiałem się do łez. 

3.  A teraz poćwicz. 

Przeprowadź analizę podanych zdań złożonych współrzędnie: zaznacz spójnik, sporządź wykres i 

nazwij rodzaj zdania. 

Wzór: 

1.                                                     2. 

Lubię truskawki I i I zjadam je z apetytem. 

-------------- … ------------------ - zdanie współrzędnie złożone łączne 

 

a) Wieczorem pójdę do babci albo przeczytam książkę. 

b) Zakopane jest piękne i otoczone górami. 

c) Łąki pokryte są już kwiatami, ale gdzieniegdzie leży jeszcze śnieg. 

d) W szkole miałam same piątki, więc zostałam wzorowa uczennicą. 

e) Spróbuj to zreperować lub wyrzuć do kosza. 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Powinieneś znać rodzaje zdań współrzędnie złożonych i przeprowadzać analizę zdań. 



Zagadnienie: 

Frazeologia 

 Dzisiaj, zajmiemy się frazeologizmami.  Zaczynamy. 

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Jak cię widzą, tak cię piszą…  Frazeologizmy. 

1. Obejrzyj uważnie filmik. 

  http://l24.lt/pl/spotkania-z-jezykiem/item/309893-o-frazeologizmach 

2. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

Frazeologizmy (związki frazeologiczne) to utarte w języku połączenia wyrazowe odtwarzane w 

całości. Od zwykłych połączeń słownych różnią się przede wszystkim tym, że ich znaczenie nie jest 

sumą znaczeń słów, z których dany związek się składa. Frazeologizm ma ściśle określone znaczenie, 

które nie wynika ze znaczeń poszczególnych słów wchodzących w skład związku, np. niebieski ptak to 

nie ptak o niebieskim upierzeniu, ale człowiek nieodpowiedzialny, unikający pracy. 

3. A teraz poćwicz. Miłej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc7CW5XzTgc 

 

4. A teraz wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych. 

 

 Trafiła kosa na kamień. 

 Cicha woda brzegi rwie. 

 Uderz w stół, a nożyce się odezwą. 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Powinieneś znać termin „związek frazeologiczny” i znaczenie omawianych na lekcji 

związków frazeologicznych. 

 

UWAGA!!!! 

 

28.04 zaczynamy omawiać „Alicje w krainie czarów”!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=peX3o6Pyjlo 

 

audiobook 

 

 

 

 

 

http://l24.lt/pl/spotkania-z-jezykiem/item/309893-o-frazeologizmach
https://www.youtube.com/watch?v=Sc7CW5XzTgc
https://www.youtube.com/watch?v=peX3o6Pyjlo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


