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Klasa  IV - 09.06.20r. 

 

Temat: Poznajemy  czym  są  spójniki.  

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy  na  dzisiejszej  lekcji  dowiecie  się, czym  są  spójniki. Obok  

przyimków  i  przysłówków  należą  one  do  nieodmiennych  części  mowy. 

 

Przypomnijmy  sobie: 

- przyimek - nie  ma  pytania, jest  niesamodzielną  częścią  mowy, która  

określa  gdzie  się  coś  znajduje. Żeby  jego  znaczenie  było  zrozumiałe  

łączymy  go  z  rzeczownikiem - w  ten  sposób  powstaje  wyrażenie  

przyimkowe, którego  nie  należy  mylić  z  przysłówkiem. 

Przykłady: na, pod, obok, za... 

 

- przysłówek - jak? gdzie? kiedy? - określa  w  jaki  sposób  została  wykonana  

czynność, np. szybko, dobrze, długo, teraz 

Można  go  stopniować, np. szybko, szybciej, najszybciej. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Części  mowy, które  łączą  wyrazy  w  wypowiedzeniach  i  całe  

wypowiedzenia  w  większe  całości, nazywamy  spójnikami. 

np. Jola  i  Ania  sprawdzały  oferty  wycieczek  oraz  uzgadniały  z  

wychowawcą  termin  wyjazdu. 

Spójniki  są  nieodmiennymi  częściami  mowy. Przykłady  spójników: i, oraz, 

ale, lub, aby, więc. 

 

3. Przeczytaj. 

Dobra  znajomość  spójników  jest  nam  potrzebna  nie  tylko  do  poprawnego  

budowania  zdań. Dzięki  nim  możemy  łączyć  zdania  pojedyncze  w  zdanie  

złożone - tak, jak  robiliśmy  to  na  lekcji  mówiącej  o  zdaniu  pojedynczym  i  

złożonym. 

Zobacz: 

Ania  idzie  do  dentysty. Boli  ją  ząb. 

Ania  idzie  do  dentysty, bo  boli  ją  ząb. 
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Spójniki  wiążą  się  też  z  poprawnym  stawianiem  przecinków  w  zdaniach - 

jest  to  ważne, ponieważ  poprawna  interpunkcja ( wstawianie  kropek, 

przecinków ... ) jest  oceniana  na  egzaminie. 

 

4. Zapisz  do  zeszytu. 

Spójniki  przed  którymi  stawiamy  przecinek: 

ale, lecz, jednak, więc, zatem, toteż, bo, ponieważ, dlatego, gdyż, aby 

 

Nie  stawiamy  przecinka  przed: 

i, oraz, ani, lub, albo 

Wyjątek! 

Jeśli  w  zdaniu  powtarzamy  drugi  raz  ten  sam  spójnik ( przed  którym  

według  reguł  interpunkcyjnych  nie  stawiamy  przecinka ) - przy  tym  

powtórzonym  stawiamy  przecinek, np. Ani  nic  nie  jadł, ani  nic  nie  pił 

 

Zapisz  przykłady  zdań  do  zeszytu  i  podkreśl  spójniki. 

Padał  deszcz, więc  zabrałem  parasol. 

Pójdę  do  kina  lub  na  spacer. 

Lubię  lody  czekoladowe  i  truskawkowe. 

Cieszę  się, gdyż  niedługo  będą  wakacje. 

 

5. Poćwicz. 

Jeśli  możesz  przejdź  na  stronę  epodreczniki.pl - podam  Ci  link  i  wykonaj  

polecenia: 6, 7 - nie  musisz  ich  zapisywać  ani  mi  ich  przesyłać :) 

 

https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/D1Actbjwl 
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