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Klasa  IV - 04.06.20r. 

 

Temat1: Zdanie  pojedyncze  i  zdanie  złożone. 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Dbam  o  bezpieczeństwo  swoje  i  innych. Wiem  

jak  wezwać  pomoc  w  nagłych  przypadkach. 

 

Temat1 

1. Przeczytaj. 

 Na  ostatniej  lekcji  mówiliśmy  o  podmiocie  i  orzeczeniu. 

Przypomnijmy  sobie: podmiot - wykonawca  czynności  w  zdaniu, 

orzeczenie - wykonywana  czynność ( innymi  słowy  czasownik ) - oczywiście  

czym  są  podmiot  i  orzeczenie  musicie  nauczyć  się  na  pamięć. 

 Za  chwilę  będziemy  się  uczyć  czym  jest  zdanie  pojedyncze, a  czym  

złożone, ale  zanim  do  tego  przejdziemy, chciałabym, abyśmy  trochę  

poćwiczyli. 

 

2. Ćwiczenie - wykonasz  je  samodzielnie, nie  przesyłaj  do  mnie. W  

jutrzejszych  materiałach  podam  poprawne  odpowiedzi, żebyś  mógł / mogła  

sprawdzić, czy  ćwiczenie  wykonane  jest  poprawnie :) 

 

Zapisz  do  zeszytu. 

1) Pojedynczą  linią  podkreśl  podmiot  a  podwójną  orzeczenie. 

Ala  ma  pięknego  kota. 

Mój  rower  stoi  obok  twojego. 

Najlepsze  truskawki  ja  kupuję  na  targu. 

Widokówka  z  Zakopanego  leży  na  półce. 

Wycieczki  w  góry  w  czasie  burzy  są  bardzo  niebezpieczne. 

 

3. Przeczytaj. 

Teraz  wyjaśnię  Wam, jaka  jest  różnica  pomiędzy  zdaniem  pojedynczym  i  

złożonym. 

 

Zapisz  do  zeszytu: 

Zdanie  pojedyncze - zawiera  tylko  jedno  orzeczenie ( czasownik ), np. Małe  

dziecko  biegnie. 
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Zdanie  złożone - zawiera  co  najmniej  dwa  orzeczenia ( czasowniki ), np. 

Małe dziecko  biegnie  i  rozrzuca  zabawki. 

 

4. Teraz  wspólnie  wykonamy  ćwiczenie - wszelki  podkreślenia  i  

odpowiedzi  są  już  jego  uzupełnieniem, Waszym  zadaniem  jest  zapisanie  

ćwiczeń  w  zeszycie  i  dokładne  przeczytanie  ich.  

 

Zapisz  do  zeszytu 

a) W  podanej  wiadomości  podkreśl  orzeczenia 

 

Jesteśmy  we  Wrocławiu. Miasto  bardzo  ładne. Nie  pada  i  świeci  słońce. Na  

razie  najbardziej  podobała  mi  się  wycieczka  do  rezerwatu. Jedzenie  dobre. 

Mieszkamy  w  trzyosobowych  pokojach. 

Pozdrowienia. 

 

b) Policz  ile  jest  zdań  pojedynczych, złożonych  i  równoważników  

zdania 

zdania  pojedyncze: 3 

zdania  złożone: 1 

równoważniki: 3 

 

c) Przekształć  równoważniki  na  zdania  pojedyncze. 

Miasto  jest  bardzo  ładne. Jedzenie  jest  dobre. Pozdrawiam. 

 

Popatrz  na  to  polecenie  jeszcze  raz - nie  zapisuje  go  ponownie: 

na  niebiesko  podkreśliłam  zdania  pojedyncze, na  zielono  złożone, a  

równoważniki  na  czerwono. 

 

Jesteśmy  we  Wrocławiu. Miasto  bardzo  ładne. Nie  pada  i  świeci  słońce. Na  

razie  najbardziej  podobała  mi  się  wycieczka  do  rezerwatu. Jedzenie  dobre. 

Mieszkamy  w  trzyosobowych  pokojach. 

Pozdrowienia. 

 

Na  jednej  z jutrzejszych  lekcji  poćwiczymy  rozpoznawanie  zdań  

pojedynczych  i  złożonych  oraz  ich  przekształcanie :) 
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Zajęcia  z  wychowawcą: Dbam  o  bezpieczeństwo  swoje  i  innych. Wiem  

jak  wezwać  pomoc  w  nagłych  przypadkach. 

 

1. Przeczytaj.  WAŻNE  INFORMACJE!!! 

 

 Kochani  do  15  czerwca  nauczyciele  będą  wystawiać  proponowane  

oceny  z  przedmiotów  i  zachowania. 

 Jeśli  zalegacie  z  jakimiś  zadaniami, zadbajcie  o  to, żeby  je  

dostarczyć. 

 Pamiętajcie, że  przyrodę  macie  tylko  w  tym  roku, za  rok  zastąpi  ją  

biologia - w  związku  z  tym  Wasza  ocena  z  przyrody  pojawi  się  nie  tylko  

na  świadectwie  w  kl. IV, ale  też  w  kl. VIII , kiedy  Wasze  oceny  końcowe  

będą  brane  pod  uwagę  do  przyjęcia  do  szkoły  średniej - warto  więc  

zadbać, żeby  to  były  ładne  oceny!!! 

 

 Wystawiłam  już  wstępnie  Wasze  oceny  z  zachowania  za  maj, ale  

czekam  jeszcze  na  zatwierdzenie  przez  pozostałych  wychowawców - jak  

tylko  będę  je  miała - prześlę  Wam  wiadomość :) 

 

 Jeszcze  nie  wiem, czy  w  następnym  tygodniu  będą  konsultacje - 

ponieważ  tą  decyzję  podejmuje  Ministerstwo  Edukacji, więc  my  jako  

szkoła  musimy  czekać  na  decyzje  rządu - jeśli  tylko  będę  miała  informacje 

- od  razu  je  Wam  przekażę. 

 

 Samoocena - w  zeszłym  miesiącu  otrzymaliście  kryteria  samooceny, 

nie  przesyłam  ich  ponownie - ale  proszę, żebyście  ocenili  uczciwie  swoją  

pracę  za  miesiąc  maj  i  do  jutra  napisali  mi  w  wiadomości  na  Librusie  

jak  się  oceniacie. 

 

Bezpieczne  zachowanie. Wzywanie  pomocy. 

 

1. Przeczytaj. 

 Przejdziemy  teraz  do  tematu  zajęć  z  wychowawcą, będzie  on  

dotyczył  dbania  o  bezpieczeństwo  własne, innych, wzywania  pomocy - 

czasem  nawet  najdrobniejsza  pomoc, może  uratować  komuś  życie :) 

 Ważne  żebyśmy  potrafili  być  opanowani, bo  sytuacje, które  będą  

wymagały  od  nas  udzielenie  pomocy, mogą  nas  stresować. Jednak  równie  
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ważne  jest  to, żebyśmy  udzielając  pomocy  innym - pamiętali  o  własnym  

bezpieczeństwie. 

 Chciałabym, żebyście  obejrzeli  2  filmiki ( oba  trwają  około  10              

minut ) - pokażą  Wam  one, co  robić, jak  się  zachować  w  różnych  

sytuacjach. Drugi  filmik  będzie  dodatkowo  zawierał  elementy  udzielania  

pierwszej  pomocy :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 
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