
Język polski klasa 5a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 27-29.04

Zagadnienie:

Wyrazy i związki wyrazowe.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Spacerkiem wśród słowników – Słowniki języka polskiego, ortograficzny, wyrazów 
bliskoznacznych i wyrazów obcych  .

2. Zapoznaj się z wirtualnym słownikiem języka polskiego, ortograficznym, wyrazów bliskoznacznych 
i wyrazów obcych. Jeżeli masz w domu weź do ręki Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów
bliskoznacznych i wyrazów obcych w wydaniu książkowym i również je obejrzyj.

https://sjp.pwn.pl/ 

https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html 

https://synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-bliskoznacznych 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/8_slownik_wyrazow_obcych.html 

3. Przepisz do zeszytu.

Słownik ortograficzny – podaje pisownię wyrazów, zawiera krótką informację, m.in. o zalecanych 
miejscach  przenoszenia słów.

Słownik wyrazów bliskoznacznych – zawiera zestawy synonimów, czyli wyrazów bliskoznacznych.

Słownik języka polskiego – podaje znaczenie wyrazów, informację o ich odmianie i przykłady uzycia 
słów. Zwraca uwagę na trudne formy wyrazów.

Słownik wyrazów obcych – zawiera informacje o znaczeniu i pochodzeniu wyrazów zapozyczonych z
innych języków.

4. A teraz poćwicz.

Ćwiczenie 1

Sprawdź pisownię podanych wyrazów i uzupełnij brakujące litery. Podaj do każdego słowa synonim. 
Skorzystaj z odpowiedniego słownika.

WZÓR: b czy p     chle?        - chleb – pieczywo

u czy ó       dr….żka                  chm...ra

https://sjp.pwn.pl/
http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/8_slownik_wyrazow_obcych.html
https://synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-bliskoznacznych
https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html


ż czy rz           ….ywopłot        t…..miel

h czy ch           s….odki          …..uragan

Ćwiczenie 2

Sprawdź w słowniku wyrazów obcych znaczenie wyrazów z ramki. Ułóż z nimi zdania.
• frekwencja
• profilaktyka
• aplauz

                                              
Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
• Powinieneś potrafić posługiwać się Słownikiem ortograficznym, wyrazów bliskoznacznych, 
języka polskiego i wyrazów obcych  papierowym lub wirtualnym



Zagadnienie:

Wyrazy i związki wyrazowe.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy ...- Słownik frazeologiczny  .

2. Zapoznaj się z wirtualnym słownikiem frazeologicznym. Jeżeli masz w domu weź do ręki Słownik 
frazeologiczny w wydaniu książkowym i również go obejrzyj.

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html 

3. Przepisz do zeszytu.

Słownik frazeologiczny podaje znaczenia stałych związków wyrazowych oraz przykłady ich użycia.
Informacje na temat wybranego frazeologizmu można znaleźć zazwyczaj pod różnymi hasłami 
głównymi, np. marzenie ściętej głowy pod hasłem marzenie, głowa.

4. A teraz poćwicz.

Wypisz z wiersza frazeologizmy. Wyjaśnij ich znaczenie.

Marcin Brykczyński                                                                   

Spokojna głowa
Pewien król raz stracił głowę,
Gdy ogłaszał wielką mowę.
Chociaż głowę miał na karku,
Twierdził, że ją zgubił w parku
Teraz łamie sobie głowę,
Jak bez głowy skończyć mowę,
Cały świat na głowie stanął,
A dworzanom rozkazano,
Aby każdy ręczył głową,
Że  królowi znajdzie nową.
Więc ich o to głowa boli,
Jak tu wybrnąć z trudnej roli.
A mnie chodzi myśl po głowie,
Że królowi słówko powiem.
Wtedy już, spokojna głowa,
Więcej tak się nie zachowam.

                                               
 Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś potrafić posługiwać się Słownikiem frazeologicznym papierowym lub wirtualnym

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html


Zagadnienie:
Wyrazy i związki wyrazowe.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Kim jesteś? Gdzie się znajdujesz? To o języku decyduje – odmiany polszczyzny  .

2.  Obejrzyj filmik. Posłuchaj. Nie pisz.

https://www.youtube.com/watch?v=Qs6PnMej2Lo 

3. Przepisz do zeszytu. 

We współczesnym języku polskim można wyróżnić dwie odmiany polszczyzny:
• nieoficjalną, używaną przede wszystkim w rozmowach prywatnych;
• oficjalną stosowaną najczęściej podczas wystąpień publicznych, w mediach.

Każda z tych odmian może mieć wersję mówioną (swobodniejszą) i pisaną (staranniejszą).
Różnią się one funkcją, budową wypowiedzi i doborem słownictwa.

4. Poćwicz teraz.

Ćwiczenie 1
Przeczytaj wypowiedzi i przepisz tylko takie, które mogłyby być wygłoszone w sytuacji oficjalnej.

• Przewidujemy burze i ulewne deszcze.
• Zaraz będzie lało jak z cebra.
• Anglica da nam popalić.
• Anglistka zapowiedziała klasówkę.
• Mam już trzy banie.
• To twoja kolejna niedostateczna ocena.
• Proszę zgłosić się do dyrektora szkoły.
• Byłem u dyrka na dywaniku.

Ćwiczenie 2
Przekształć wypowiedzi potoczne na formę oficjalną. Wszystko przepisz do zeszytu.

WZÓR:   1 września rozpocznę naukę w nowej budzie.      1 września rozpocznę naukę w nowej 
szkole.

• Moi bracia skaczą sobie ciągle do oczu. …………………………………………………….
• Ja zakuwam, a ty brzęczysz mi nad uchem…………………………………………………..
• Ale grazmolisz w zeszycie…………………………………………………………………...
• Uwielbiam pożerać książki…………………………………………………………………..

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
Powinieneś znać różnice między  oficjalna i nieoficjalną polszczyzną.

https://www.youtube.com/watch?v=Qs6PnMej2Lo


Zagadnienie:

Ortografia.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Właściwą pisownie możesz 
sprawdzić również w Internecie. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:    Ortografię musi każdy znać   – ćwiczenia.

Obejrzyj i przypomnij zasady ortograficzne. Uważnie słuchaj!!! Korzystaj ze słownika ortograficznego.

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

https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 

Wykonaj ćwiczenia :-). Jedne będą bardzo proste inne trudniejsze. Pobaw się :-)

https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online 

 Przerysuj krzyżówkę do zeszytu i ją uzupełnij.

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online
https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny
https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes
https://www.youtube.com/watch?v=WSucqiHTuDA
https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM
https://www.youtube.com/watch?v=CYTvVErJHVI


Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść zasady ortografii polskiej

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce.

• Powinieneś  potrafić korzystać ze słownika ortograficznego.




