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Witajcie   
 

 

To już kolejne nasze spotkanie. Większość z Was bardzo ładnie pracuje. Z 

przyjemnością sprawdzałam przesłane przez Was ogłoszenia. Niestety jeszcze 

niektórzy mi nie przysłali. Proszę to zrobić do piątku  17.04.2020 r. do godziny 

12.00. 

 

Na ostatniej lekcji pisaliście notatkę. Tak może wyglądać: 

 

osoba lubiąca czytać książki, spędzająca dużo czasu na czytaniu –   mól 

książkowy  

czytać szybko wiele książek –   połykać książki 

czytać szybko, z zapałem – czytać jednym tchem 

 

Dziecięca Cesarzowa jest chora. 1 

Chairon wie, że choroba cesarzowej zniszczy Fantazjanę. 4 

Centaur otrzymuje amulet. 5 

Do Fantazjany przyjechali lekarze. 2 

Centaur wskazuje ratunek. 6 

Chairon musi wypełnić misję. 7 

Nikt nie potrafi uzdrowić cesarzowej. 3 

Los Fantazjany zależy od nieznanego bohatera 8 

 

Fantazję niszczy brak wyobraźni, nieczytanie książek lub czytanie bez 

zaangażowania. 

 

 

Teraz czas na nowy temat.  

 

Czwartek: 

 

Temat:   Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. 

 
 I 

Na ostatniej lekcji gramatyki poznaliśmy dwie części zdania : podmiot i 

orzeczenie. Przypomnijcie sobie wiadomości: 

Co to jest orzeczenie? Na jakie pytanie odpowiada? 

Co to jest podmiot? Na jakie pytania odpowiada? 

 



Dziś dowiemy się, jak dzielimy zdania. 

Przeczytaj  poniższe zdania. Nie przepisuj ich do zeszytu. W dalszej części 

lekcji podam notatkę. 

 

Kasia idzie.  

Kasia idzie i śpiewa. 

 

W pierwszym zdaniu mamy tylko jedno orzeczenie.  

 

Zdanie, które zawiera tylko jedno orzeczenie nazywamy zdaniem 

pojedynczym. 

 

Niektóre zdania składają się tylko z podmiotu i orzeczenia lub samego 

orzeczenia np.: 

 

Ania czyta. 

Czytamy. 

 

Takie zdanie nazywamy pojedynczymi nierozwiniętymi. 

 

Ania czyta  ( co? ) książkę. 

Ania czyta  (jak? ) chętnie. 

Mała ( jaka? )  Ania czyta. 

 

Zdania oprócz podmiotu i orzeczenia  mogą zawierać   określenia, które 

wzbogacają ich treść. 

 

Takie zdanie nazywamy pojedynczymi  rozwiniętymi. 

 

II 

Określ, z jakich części zdania składają się zapisane poniżej wypowiedzenia. 

Uzupełnij  je podanymi informacjami, które rozwiną ich treść. Nie 

przepisuj do zeszytu. 

 

 mocno  

 z Królową Śniegu  

 za przyjacielem  

 drogę  

 na milion kawałków  

 na poszukiwania 

 

 



 
 

 

Wskaż nowe informacje dodane do kolejnych zdań. Nie przepisuj do 

zeszytu. 

 Sypał śnieg.  

 Sypał gęsty śnieg.  

 Od wielu dni sypał gęsty śnieg.  

 Na północy kraju od wielu dni sypał gęsty śnieg.  

 
 

 

Sformułuj pytania, na które odpowiadają podkreślone słowa. Nie przepisuj 

do zeszytu. 

 

Wzór: Gerda wyruszyła (w jakim celu?) szukać (kogo?) Kaja. 

 

Dziewczynka wysłuchała opowieści kwiatów. 

Dopytywała wronę o chłopca. 

Opowiedziała swoją historię rozbójniczce. 

Dotarła aż do Laponii. 

 

 

 



III 

Przeczytaj informację: 

 Zapamiętaj 

 

 

 

Przepisz do zeszytu notatkę: 

 

 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie. 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte składa się z podmiotu i orzeczenia lub 

samego orzeczenia. 

Zdanie pojedyncze  rozwinięte  zawiera orzeczenie lub podmiot i 

orzeczenie oraz określenia. 

 

 

IV 

Czas na ćwiczenia: 

 

1. Podaj określenia do podmiotów w poniższych zdaniach. Pomogą ci 

w tym pytania zapisane w nawiasach.     

 Sanie (z czego?) sunęły cicho.  

 Ślady (czyje?) były widoczne.  

2. Rozwiń zdania. Dopisz w zeszycie dowolne określenia do podmiotów 

lub orzeczeń.  

 Mróz szczypie.  

 Dzieci się bawią.  

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/263/35585/img/3.png


3. Odszukaj ślady ze zdaniami pojedynczymi nierozwiniętymi, 

a poznasz tytuł powieści, której akcja rozgrywa się w zimowej 

scenerii Północy. Zapisz ten tytuł w zeszycie. 

 

 
 

 

To wszystko  
 

 

 

 
 

 

 



Poniedziałek: 
 

Dziś przypomnicie sobie i utrwalicie cechy baśni. 

 

Temat: To już znamy, powtarzamy – „Pamiątki z baśniowych 

krain”. 
 

 

Obejrzyj rysunki z motywami baśniowymi. Zapamiętaj najważniejsze 

cechy baśni. 

 

 
 

 

Oto zestaw pytań i poleceń umożliwiających wędrówkę po baśniowych 

krainach.  Nie przepisujcie poleceń. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. 

Kraina Zagubionych Bohaterów 

Którzy bohaterowie ukryli się w tej krainie? Wyszukaj dziesięć postaci 

ze znanych baśni. 

1. Królowa w butach. 

2. Świnki do orzechów. 

3. Czerwony żołnierzyk. 

4. Złota Śnieżka. 

5. Kaczątko z zapałkami. 



6. Pierwsze zadanie specjalne: Mama poczęstowała cię pierniczkami Baby-Jagi 

– podziękuj uprzejmie. 

Kraina Baśniopisarzy 

Odgadnij, o kim mowa. 

7. Ten pisarz zwykle oddawał do druku swoje książki w okresie świąt Bożego Narodzenia.  

 

8.Dwaj bracia, autorzy „Królowej pszczół” 

 

9. Twórca Bajek Babci Gąski.  ( i „Kopciuszka” 

 

10.  Drugie zadanie specjalne: W twojej krainie jest inny czas, dlatego nie udało ci się w porę 

dotrzeć na bal u księcia – przeproś grzecznie za spóźnienie. 

 

Kraina Mędrców 

Wskaż poprawne dokończenia definicji.  

11.  Czarny charakter to  

a) zły bohater w książce lub filmie.  

b) człowiek bardzo brzydko piszący.  

12. Motyw wędrowny to  

a) motyl z rodziny wędrowniczków.  

b) powtarzające się elementy w różnych utworach, np. postacie, przedmioty.  

13.  Przesłanie w baśni to  

a) pouczenie wypływające z utworu.  

b) zaniesienie listu z jednej baśni do drugiej.  

14. Kontrast to  

a) konna trasa dla księżniczek.  

b) zestawienie cech przeciwnych.  

15.  Uosobiona przyroda to  

a) rośliny lub zwierzęta, którym nadano cechy ludzkie.  

b) przyroda oglądana w soboty.  

  



Kraina Magicznych Przedmiotów 

16.Tutaj czarodzieje chowają magiczne przedmioty. Odszyfruj nazwy zaczarowanych 

rekwizytów, w których poprzestawiano litery, i powiedz, z jakich baśni pochodzą. 

a) biekorzec  

b) czuklyk  

c) truslo  

d) łamito  

e) dżarkóż  

f) pamla  

 

Kraina Zagadek 

Strzeże jej Ptak Zgaduj-Zgadula. Aby przejść zwycięsko obok niego, odpowiedz, o kim 

lub o czym mowa. 

17.Kiedy baśniowy – wszyscy przed nim zmykają, gdy maleńki, gumowy – dziecku go 

podają.  

 

18.O północy zmykać musi, zdradzi ją zgubiony bucik. 

 

 

Mam nadzieję, że zagadki nie okazały się trudne. 

Proszę, aby notatki przysłali: Staś, Anastazja, Cyprian, Jakub, Alan, Aleksandra.  

 

Te osoby mają obowiązek przysłać mi  wyraźnie zdjęcia notatek  do wtorku 

21.04.2020 r. do godziny 11.00   na adres: 

 

 malgorzatawoj7@o2.pl 

 

Jeżeli ktoś z Was  chciałby pochwalić się, jak rozwiązał zagadki z baśniowych 

krain, tym razem również może  przysłać zdjęcia notatek   

 

Życzę Wam miłej pracy  

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

 

 

mailto:malgorzatawoj7@o2.pl

