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Klasa IV - 26.03.20r. 

 

Temat  lekcji: Poznajemy  czym  jest  przysłówek. ( zapisz  temat  lekcji ) 

 

Moi  drodzy  na  dzisiejszej  lekcji  zapoznacie  się  z  przysłówkiem  jako  

częścią  mowy. Czytajcie  uważnie  polecenia. W  razie  pytań  kontaktujcie  

się  ze  mną. Życzę  miłej  pracy :) 

 

1. Zapisz  do  zeszytu ( jeśli  masz  taką  możliwość, możesz  wydrukować  i  

wkleić ) 

Przysłówek  jest  nieodmienną  częścią  mowy. Pytamy  o  niego: jak? gdzie? 

kiedy? Jest  określeniem  czasownika. 

Biegnę - jak? - szybko 

Zrobię - kiedy? - zaraz 

Posprzątam - gdzie? - tutaj 

 

Przysłówek  można  stopniować  np. szybko, szybciej, najszybciej. 

 

2. Przeczytaj: 

Uważaj, żeby  nie  pomylić  przyimka  z  rzeczownikiem  - z  przysłówkiem. 

Zwroty  typu: w  szkole, na  boisku - choć  odpowiadają  na  pytanie "gdzie?" - 

nie  są  przysłówkami. To  jest  połączenie  przyimka  z  rzeczownikiem. 

 

Przysłówki  można  tworzyć  od  przymiotników. Zobacz: 

przymiotnik przysłówek 

 

 

Jaki? - ładny 

 

Jak? - ładnie 

 

Jaki? - mądry 

 

Jak? - mądrze 

 

Jaki? - czysty 

 

Jak? - czysto 

 

3. Wykonaj  ćwiczenia - zapisz  je  w  zeszycie. Jeśli  masz  taką  możliwość, 

to  prześlij  mi  je  do  wtorku :) jeśli  nie - sprawdzę  je  po  powrocie  do  

szkoły. 

 

a) Podkreśl  wyrazy, które  odpowiadają  na  pytania: jak? gdzie? kiedy? 
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polecą, spadać, balon, rano, łagodne, cierpliwie, niebo, wiatr, niezwykle, fruną,  

 

patrzę, cierpliwy, ciepły, kosz, łagodnie, później, niżej, wysoko, spadanie,  

 

niezwykły, teraz 

 

b) Od  podanych  przymiotników  utwórz  przysłówki 

- ładny - 

- cichy - 

- odważny - 

- inteligentny - 

- wspaniałomyślny - 

- pomysłowy - 

 

c) wystopniuj  przysłówki: 

daleko, bardzo, zimno, ciekawie 

 

d) w  poniższym  tekście  znajdź i podkreśl 5  przysłówków. 

 

Harry  Potter  chrapał  głośno. Długo  siedział  przy  oknie  w  swojej  

sypialni, wyglądając  bezustannie  na  ciemniejącą  uliczkę  i  w  końcu  

twardo  zasnął  z  policzkiem  opartym  o  zimną  szybę. Jego  oddech  

pozostawiał  na  szybie  mgiełkę  iskrzącą  się  w  blasku  latarni. Nagle  

chrząknął    przez  sen, a  jego  twarz  osunęła  się  po  szybie, ale  się  nie  

obudził. Budzik  rytmicznie  tykał. Obok  niego  spoczywał  kawałek  

pergaminu  pokryty  wiotkim, pochyłym  pismem. List  przybył  trzy  dni  

temu  i  od  tego  czasu  Harry  przeczytał  go  już  tyle  razy, że  teraz  

leżał  zupełnie  płasko. 

 

 

Zajęcia  z  wychowawcą - kl. IV 

 

Temat: Jak  to  zrobić, żeby  nie  palić? 

 

Kochani  przez  ten  tydzień  zastanówcie  się, jak  można  zniechęcić  innych  

do  palenia  papierosów. 
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Wyobraźcie  sobie, że  palacze  mają  w  ustach  nie  papierosy, ale  smoczki - 

jak  małe  dzieci :) Wyobraźcie  sobie, jak chodzą  ze  smoczkami  ulicą, jak  się  

nimi  nawzajem  częstują, jak  płaczą  jak  smoczek  im  się  zgubi. 

 

A  teraz  spróbujcie  wymyślić  inne  śmieszne  skojarzenia  związane  z  

paleniem  papierosów. Zastanówcie  się  nad  tym  i  możecie  je  zanotować  z  

tyłu  w  zeszycie  do  j. polskiego - pokażecie  mi  po  powrocie  do  szkoły. 

 

Twoim  następnym  zadaniem, na  który  masz  tydzień  czasu, będzie  

wykonanie  plakatu  zniechęcającego  innych  do  palenia. Forma  i  technika  są  

dowolne. Oceną  za  plakat  będzie  uwaga  pozytywna. Możecie  przesyłać  mi  

zdjęcia  Waszych  plakatów  albo  pokazać  mi  je  po  powrocie  do  szkoły :) 

 

 


