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Klasa V - 29.04.20r. 

 

Temat: Podsumowanie  wiadomości  na  temat  zdania  pojedynczego. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  podsumujemy  sobie  informacje  dotyczące  budowy  

zdania  pojedynczego. Nie  planuje  robić  Wam  z  tego  sprawdzianu  w  tym  

roku  szkolnym  z  kilku  powodów 

- dla  niektórych  może  to  być  materiał  trudny  i  będzie  wymagał, żebyśmy  

go  omówili  jeszcze  raz  wspólnie - co  mamy  zaplanowane  w  tematach  w  

kl. VI - bo  będziemy  poszerzać  wiedzę  o  częściach  mowy, 

- poza  tym  zależałoby  mi  na  tym, abyście  pracowali  samodzielnie - a  mam  

podejrzenia, że  nie  wszyscy  z  Was  tak  robią. 

 

 Nie  ukrywam  jednak, że  pewnego  dnia  zadam  Wam  do  wykonania  

parę  wykresów  na  ocenę - zapiszecie  je  w  zeszytach  i  prześlecie  zdjęcia - o  

ile  wszyscy  macie  taką  możliwość.  

 

 Na  razie  jednak  skupcie  się  na  czytaniu  "Katarynki" - żeby  nie  było  

tego  wszystkiego  za  dużo  na  raz. 

 

2. Zwróć  uwagę 

Kochani, będziecie  się  teraz  częściej  stykać  z  pojęciem  rozbiór  logiczny  i  

gramatyczny  zdania  pojedynczego. Rozbiór  logiczny - polega  na  

wykonaniu  wykresu  i  określeniu  części  mowy, np. przydawek, dopełnień... 

Rozbiór  gramatyczny  to  określenie  z  jakich  części  mowy  składa  się  

zdanie, np. Mała  Ola  śpi. - przymiotnik, rzeczownik, czasownik 

 

3. Krótkie  przypomnienie 

Teraz  proponuję  Wam  obejrzenie  czterominutowego  filmiku  dotyczącego  

przypomnienia  tego, czego  uczyliśmy  się  na  temat  części  zdania :) Warto  

go  obejrzeć.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KcTCw7X4OU8 

 

2. Rozgrzewka 

W  ramach  rozgrzewki  proponuję  Wam  zabawę  z  kilkoma  quizami. Pojawią  

się  tam  zagadnienia, które  poznacie  w  klasie  VI - takie  jak  rodzaje  

https://www.youtube.com/watch?v=KcTCw7X4OU8
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podmiotu, orzeczenia - ale  tym  się  nie  przejmujcie - skupcie  się  na  tym, co  

już  wiecie :) 

 
https://samequizy.pl/zdanie-pojedyncze/ 

 

https://wordwall.net/fr/resource/521727/polski/zdanie-czy-r%c3%b3wnowa%c5%bcnik 

 

3. Poćwicz  samodzielnie. 

Wykonaj  w  zeszycie  wykresy  poniższych  zdań, podpisz  przydawki, 

dopełnienia  i  okoliczniki - nie  przesyłaj  do  mnie. 

 

Na  następnej  lekcji - prześlę  Wam  w  materiałach  poprawnie  wykonane  

wykresy  z  podpisanymi  częściami  mowy, żebyście  mogli  sprawdzić, czy  

wykonaliście  je  poprawnie :) 

 

1) Moja  młodsza  siostra  dostała  wymarzoną  lalkę. 

 

2) Staś  i  Nel  oswoili  w  Afryce  dzikiego  słonia. 

 

3) Najcenniejsze  księgi  znajdują  się  w  zbiorach  muzealnych. 

 

4) Wszyscy  piłkarze  dokładnie  rozgrzewają  się  na  boisku. 

 

5) Ja  dawno  nie  widziałem  moich  kolegów  z  klasy. 

https://samequizy.pl/zdanie-pojedyncze/
https://wordwall.net/fr/resource/521727/polski/zdanie-czy-r%c3%b3wnowa%c5%bcnik

