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Klasa  VI - 24.04.20r. 

 

Temat:  Powtarzamy  wiedzę  o  słownictwie. 

 

1. Przeczytaj 

Kochani  przypominam  o  diagnozie  w  środę :) 

 

Dzisiaj  na  lekcji  odwołamy  się  do  Wiedzy, którą  już  posiadacie  w  

Waszych  głowach, ale  o  której  niekoniecznie  pamiętacie :) Będziemy  mówić  

o  zróżnicowaniu  słownictwa. Nie  jest  to  nic  trudnego - zapraszam  do  

wspólnej  pracy :) 

 

2. Zapisz 

Wśród  wyrazów  możemy  wyróżnić: 

- dosłowne, np. złoto - metal  szlachetny, burza - zjawisko  atmosferyczne. 

 

- przenośne, np. mieć  złote  serce - być  dobrym, rozpętać  burzę - wywołać  

kłótnię. 

 

- synonimy - wyrazy  bliskoznaczne, które  mają  podobne  lub  identyczne  

znaczenie, pozwalają  uniknąć  powtórzeń  i  wzbogacają  język, np. niebo - raj, 

kłótnia - awantura. 

 

- antonimy - wyrazy  przeciwstawne, służą  do  pokazania  przeciwieństw, np. 

dobry - zły. 

 

- wyrazy  wieloznaczne - np. zamek - budowla, rodzaj  zapięcia, mechanizm  w  

drzwiach. 

 

- związki  frazeologiczne - powiedzenia  o  znaczeniu  przenośnym, np. pięta  

Achillesa. 

 

- zdrobnienia - np. babcia, maluszek, córunia 

 

- zgrubienia - np. babsko, chłopisko, bucior 
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- wyrazy  pokrewne - wyrazy  powiązane  pod  względem  znaczenia  i  

budowy, np. kot, kotek, kocisko - tworzą  one  rodzinę  wyrazów. 

 

3. Poćwiczmy  wspólnie - zapisz  w  zeszycie - niektóre  ćwiczenia  wykonamy  

wspólnie, niektóre  zrób  sam - nie  przesyłaj  ich  do  mnie :) Nie  zapisuj  

poleceń, tylko  same  odpowiedzi. 

 

1) Podaj  jak  najwięcej  wyrazów  należących  do  rodziny  wyrazu  

"słowo" 

 

słówko, słownik, słowny, gołosłowny. słownictwo, wysłowić, słowotwórstwo 

 

Jeśli  masz  swoje  propozycje - zapisz  je, tylko  pamiętaj, to  nie  może  być  

forma  odmieniona  przez  liczbę  albo  przypadki :) 

 

2) Wykonaj  sam. Dopasuj  wyrazy  i  sformułowania  bliskoznaczne  do  

podanych  słów. 

 

gadać * awanturować  się * dogadywać  się * sprzeczać  się * gawędzić * 

porozumiewać  się * spierać  się * wymieniać  myśli * ścierać  się  na  słowa 

 

* ROZMAWIAĆ: 

 

*KŁÓCIĆ  SIĘ: 

 

3) Wykonaj  sam. Wypisz  jak najwięcej  wyrazów, które  mają  co  najmniej  

2  różne  znaczenia ( jak  w  przypadku  wyrazu  "zamek" ) 

 

4) Wykonaj  sam. Dopisz  antonimy  do podanych  wyrazów 

nagradzać -  

upuszczać - 

milczeć - 

stać - 

leniuchować - 


