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Klasa IV - 05.06.20r. 

 

Temat1: Zdanie  pojedyncze  i  zdanie  złożone - ćwiczenia. 

 

Temat2: Po  co  ludziom  potrzebne  są  baśnie? Poznajemy  baśń  "Szklana  góra". 

 

Temat1. 

Poprawnie  wykonane  ćwiczenie - dotyczące  podkreślenia  podmiotu  i  orzeczenia - 

sprawdź, czy  poprawnie  je  wykonałeś. 

Na  niebiesko  zaznaczyłam  podmiot, na  czerwono  - 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. 

 

1. Przeczytaj. 

Na  wczorajszej  lekcji  dowiedzieliście  się  czym  są  zdania  pojedyncze  i  złożone - a  

dzisiaj  przejdziemy  do  ćwiczeń  praktycznych :) 

 

Ćwiczenia: Wykonaj  je  samodzielnie, według  podanych  wzorów. Nie  przesyłaj  mi  

wykonanych  zadań. Na  lekcji  w  poniedziałek  podam  poprawnie  wykonane  

zadania, żebyś  mógł / mogła  sprawdzić, czy  są  wykonane  poprawnie :) 

 

1) Przeczytaj  tekst, wypisz  z  niego  zdania  pojedyncze  

Góra  Sobótka  to  jedno  ze  świętych  miejsc  dawnych  Słowian. Zanim  Słowianie  

przyjęli  chrzest, czcili  liczne  bóstwa. Wierzyli, że  bóstwa  sprawowały  rządy, prowadziły  

wojny, a  nawet, że  zapewniały  żywność  swoim  wyznawcom. Największy  respekt  budził  

Świętowit. Był  to  władca  wszystkich  bogów. 

 

2) Przeczytaj  tekst  i  wypisz  z  niego  zdania  złożone. 

Kapłani  wpływali  na  politykę  plemienia. Przy  świątyniach  znajdowały  się  plemienne  

skarbce. Oprócz  świątyń  Słowianie  mieli  również  inne  święte  miejsca, gdzie  modlili  

się  do  swoich  bogów. Do  miejsc  kultu  należały  święte  góry, gaje  oraz  tereny  nad  

wodami. 

 

3) Z  podanych  zdań  pojedynczych  utwórz  zdania  złożone. 

Wzór: U  podnóża  góry  Ślęży  leży  miasteczko  Sobótka. Przepływa  przez  nie  rzeka  

Czarna  Woda. 
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U  podnóża  góry  Ślęży  leży  miasteczko  Sobótka, przez  które  przepływa  rzeka  Czarna  

Woda. 

 

a)Wrocław  i  Świdnica  są  blisko  Sobótki. Turyści  chętnie  przyjeżdżają  tu  na  weekend. 

 

b)W  okolicy  jest  dużo  szlaków  turystycznych. Istnieją  dwie  ścieżki  archeologiczne. 

 

4) Podane  zdania  złożone  podziel  tak, by  powstały  zdania  pojedyncze. 

Wzór. Po  południu  padał  deszcz, więc  zmieniliśmy  plan  wycieczki. 

Po  południu  padał  deszcz. Zmieniliśmy  plan  wycieczki. 

 

a) W  silniku  nagle  coś  zgrzytnęło  i  autobus  się  zatrzymał. 

 

b) Las  był  coraz  ciemniejszy, ale  nikt  się  nie  bał  dzikich  zwierząt. 

 

5) Przepisz  zdania, wstaw  przecinki  w  odpowiednich  miejscach. 

 

Legendy  są  nie  tylko  fantastycznymi  opowieściami  ale  też  zawierają  ziarno  prawdy. 

Często  mają  związek  z  wierzeniami  ludowymi  a  także  dotyczą  faktów  historycznych. 

Można  je  usłyszeć niemal  na  całym  świecie  gdyż  każda  społeczność  przechowuje  w  

legendach  pamięć  o  ważnych  miejscach  zdarzeniach  i  ich  uczestnikach. 

Warto  je  czytać  aby  lepiej  poznać  przeszłość. 

 

Temat2: Po  co  ludziom  potrzebne  są  baśnie? Poznajemy  baśń  "Szklana  góra". 

 

1.Przeczytaj. 

W  ramach  naszej  drugiej  dzisiejszej  lekcji  proszę  Was  o  przeczytanie  zamieszczonej  

poniżej  baśni - omówimy  ją  wspólnie  na  lekcji  w  poniedziałek :) 

 

 

"Szklana  góra" 

 Dawno, dawno  temu, za  siedmioma  górami, za  siedmioma  rzekami, na  szczycie  

szklanej  góry  w  złotym  zamku  zły  czarownik  uwięził  piękną  i  bogatą  królewnę. 

 Panna  słynęła  nie  tylko  z  urody, ale  także  z  dobrego  serca. Nie  chciała  więc  za  

męża  okrutnego  czarodzieja. Ten  zaś  zagroził, że  albo  zostanie  jego  żoną, albo  niczyją. 

Zrozpaczony  ojciec  królewny  wezwał  na  pomoc  rycerzy, którzy  próbowali  uwolnić  

królewnę. Jednak  nikomu  nie  udało  się  wspiąć  na  szczyt  szklanej  góry. Śmiałkowie  

spadali  i  zamieniali  się  w  czarne  głazy, które  leżały  u  podnóża  zdradzieckiej  skały. 

Wkrótce  ku  rozpaczy  królewny cała  okolica  opustoszała. Rycerze, widząc, jak  trudna  do  

zdobycia  jest  szklana  góra, powrócili  w  swoje  strony.  
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 Wtedy  to  pojawił  się  pewien  śmiałek  o  imieniu  Dzierżysław. Zanim  dotarł  pod  

szklaną  górę, pokonał  smoka, pokonał  smoka, a jego  skórę schował  do  plecaka. Po  

drodze  ocalił  jeszcze  kilka  wsi  od  napaści  zbójców, a  na  koniec  spotkał  pewną  

staruszkę. Była  głodna  i  poraniona. Szlachetny  rycerz  zabrał  ją  z  drogi  i  nakarmił. Ta  

odwdzięczyła  mu  się  pewną  informacją. Poradziła, by  uszył  sobie  buty  ze  skóry  smoka  

i  pamiętał, że  tylko  niezachwianą  odwagą  pokona  strachy  napotkane  w  zamku  na  

szklanej  górze. Zdradziła  mu  również, że  księżniczki  w  złotym  zamku  pilnuje  

trzygłowy  smok, którego  można  zgładzić  za  pomocą  trzech  największych  słów. Nie  

powiedziała  jednak,  jakie  to  słowa  i  zniknęła. 

 Dzierżysław  zrobił  buty  zgodnie  ze  wskazówkami  staruszki. Dzięki  smoczym  

podeszwom  nie  ślizgał  się  na  szkle  i  dzielnie  wspinał  się  w  górę. Nie  zwracał  uwagi  

na  dziwne  odgłosy  i  pojawiające  się  potwory, aż  wreszcie  stanął  na  szczycie. Na  

spotkanie  wyszedł  mu  trzygłowy  smok  i  potężnie  ryknął. 

 Wtedy  śmiałek  przypomniał  sobie, że  potwora  można  unicestwić  tylko  trzema  

największymi  słowami. Uniósł  miecz  i  odrąbując  pierwszy  łeb, wypowiedział  słowo  

"Miłość!", które  samo  przyszło  mu  na  myśl. Potem  zamachnął  się  po  raz  drugi. Tym  

razem  rzucił  słowo: "Piękno!". Na  koniec  zawołał: "Dobro!"  i  uciął  trzecią  smoczą  

głowę. 

 Smok  padł  martwy  u  jego  stóp  i  wszystko  umilkło. Czar  prysł. Stroma  skała  się  

obniżyła. Czarne  głazy  zamieniły  się  w  rycerzy, a  Dzierżysław  i  królewna  udali  się  do  

zamku  króla. Tam  wyprawiono  huczne  wesele, a  potem  wszyscy  żyli  długo  i  

szczęśliwie. 


