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Klasa  V - 03.04.20r. 

 

Temat: Związki  wyrazowe  w  zdaniu. Grupa  podmiotu  i  grupa  

orzeczenia. 

 

Temat: Jakie  funkcje  spełniają  plakaty  społeczne? 

 

Temat1 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  jednej  z  wcześniejszych  lekcji  zdobywaliśmy  wiedzę  

na  temat  tzw. związków  i  szeregów  w  zdaniach. Przypominam  Wam, że  

związek  mamy  wtedy, gdy  jeden  wyraz  określa  drugi - np. trawa ( jaka? ) 

zielona, śpi ( jak? ) twardo. Natomiast  w  szeregu  żaden  wyraz  nie  określa  

drugiego - np. cichy  i  spokojny. 

 Dziś  na  lekcji  będziemy  się  odnosić  wyłącznie  do  związków. 

Poznacie  ich  dwa  typy - postaram  się  Wam  to  wyjaśnić  jak  

najprzystępniej. 

 Żeby  dobrze  radzić  sobie  z  rodzajami  związków, o  jakich  Wam  

dzisiaj  powiem, trzeba  przypomnieć  sobie  czym  są  podmiot  i  orzeczenie. 

A  więc  podmiot  to  wykonawca  czynności  w  zdaniu, a  orzeczenie  to  

wykonywana  czynność ( inaczej  czasownik ). 

 Do  czego  będzie  nam  to  potrzebne? Niedługo  będziemy  uczyć  się  

wykonywać  wykres  zdania  pojedynczego, a  ta  wiedza  znacznie  nam  

uprości  dalszą  pracę. 

Jeśli  coś  jest  dla  Ciebie  trudne  albo  niezrozumiałe, nie  denerwuj  się, 

wrócę  do  tego  tematu  jak  się  spotkamy  w  szkole  i  wyjaśnię  jeszcze  

raz  najtrudniejsze  zagadnienia. 

 

2. Zanotuj. 

Podmiot  i  orzeczenie - tworzą  w  zdaniu  związek  główny. 

Pozostałe  związki  w  zdaniu - to  związki  poboczne. 

 

Np. Wszyscy  moi  koledzy  grają  w  piłkę. 

koledzy  grają - związek  główny ( podmiot + orzeczenie ) 

koledzy ( jacy? ) moi; koledzy ( jacy? ) wszyscy; grają (w  co? ) w  piłkę - 

związki  poboczne. 
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3. Przeczytaj. 

W  zdaniu  wyróżniamy  też  grupę  podmiotu  i  grupę  orzeczenia. Wszystkie  

wyrazy, które  określają  podmiot - należą  do  grupy  podmiotu, a  wyrazy, 

które  określają  orzeczenie - do  grupy  orzeczenia.  

 

Zobacz  na  przykładzie: Wszyscy  moi  koledzy  kopią  piłkę. 

Wyraz  koledzy  jest  podmiotem, wyrazy, które  się  do  niego  odnoszą ( 

określają  go ) to: moi, wszyscy - więc  część  zdania  "wszyscy  moi  koledzy" - 

to  grupa  podmiotu. 

Kopią - to  orzeczenie. Z  tym  wyrazem  łączy  się  wyraz: piłkę. Więc  część  

zdania: kopią  piłkę - jest  grupą  orzeczenia. 

 

4. Zapisz. 

Podmiot  wraz  z  określeniami  to  grupa  podmiotu. 

Orzeczenie  wraz  z  określeniami  to  grupa  orzeczenia. 

 

Trener  szkolnego  klubu  piłkarskiego  przyjął  mnie  do  zespołu. 

 

Związek  główny: trener  przyjął 

Grupa  podmiotu: trener ( czego? ) klubu; klubu ( jakiego? ) szkolnego;                   

klubu ( jakiego? ) piłkarskiego 

Grupa  orzeczenia: przyjął ( kogo? ) mnie; przyjął ( do czego? ) do  zespołu. 

 

Moja  drużyna  pogratulowała  mi  skutecznej  akcji. 

 

Związek  główny: drużyna  pogratulowała 

Grupa  podmiotu: moja  drużyna 

Grupa  orzeczenia: pogratulowała  mi; pogratulowała  akcji; akcji  skutecznej. 

 

Temat2 Jakie  funkcje  spełniają  plakaty  społeczne? 

 

1. Przeczytaj. 

Ponieważ  lekcja  pierwsza  była  dosyć  rozbudowana, teraz  będzie  krócej :)  

Chciałabym  żebyście  zwrócili  uwagę  na  to, co  to  są  plakaty  społeczne  i  

po  co  są. Do  tematu  będziemy  wracać  w  klasach  starszych - teraz  go  sobie  

zasygnalizujemy.  
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2. Obejrzyj  poniższe  plakaty - pochodzą  one  z  różnych  kampanii  

społecznych. 
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2. Zapisz 

Plakat  społeczny  służy  zwróceniu  uwagi  na  jakiś  problem, zagadnienie, 

które  dotyczy  społeczeństwa np. zanieczyszczania  środowiska, złego  

odżywiania  się, bezpieczeństwa. Zwraca  uwagę  ciekawymi  hasłami  i  

grafiką, która  ma  na  celu  zmusić  odbiorcę  do  odpowiednich  refleksji. 

 

 

 

 

 

 


