
Lekcja 3. 

Kochani! Mam nadzieję, ze listy od Pana Hieronima do uczennicy Katarzyny już napisane. Uczniowie 

nie mogą się doczekać zaproponowanych rozwiązań  (jeden dotarł już na moją pocztę elektroniczną).  

Dziś wrócimy do części mowy. Proponuję Wam grę oraz zadanie z tekstem. 

W pliku „Język polski- gra-części mowy” macie do wydrukowania grę, która pomoże Wam utrwalić 

niektóre części mowy. Najpierw należy wydrukować planszę i dwie kostki do gry (lub jeśli nie macie 

drukarki, możecie przerysować). Kostki należy skleić. Uczeń rzuca na raz obydwiema kostkami i podaje 

wylosowaną kombinację kolor-część mowy np. Niebieski rzeczownik. Zadaniem ucznia jest 

odnalezienie na planszy właściwego wyrazu. Jeśli chcemy wprowadzić element rywalizacji, można 

przydzielać punkty za najszybsze odnalezienie wyrazu. Nie jest to jednak konieczne. Zabawa trwa tyle 

czasu, ile sobie ustalimy. 

 

Dla przypomnienia części mowy możecie obejrzeć filmiki : 

Rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek: 

https://www.youtube.com/watch?v=onUk2wDSye0  

Przyimek i inne części mowy nieodmienne https://www.youtube.com/watch?v=0DsvjXuS5uM 

Zaimek  https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00&t=92s 

 

 

Przeczytajcie poniższy tekst i zaznaczcie w nim części mowy : 

Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zaimki 

 

Echo naszych słów 

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie 

szedł. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwoneczków jakiegoś innego stada. Napełniło go to 

radością, bo miał wielką ochotę zaprzyjaźnić się z kimś.  

Zawołał:  

– Jest tam kto? I natychmiast usłyszał inne głosy, które odpowiadały:  

– Jest tam kto? Jest tam kto? Jest tam kto?  

A więc w dolinie byli też inni pasterze.  

Krzyknął znowu:  

– Gdzie jesteście? Nie widzę was! I głosy odpowiedziały:  

– Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was!  

[…] Ci inni pasterze chowali się i kpili sobie z niego. […] Zebrał szybko swoje stado i wrócił do domu. 

Dziadek, widząc, że pasterz jest zlany potem, zapytał:  

– Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w dolinie zobaczył diabła!  

Chłopiec opowiedział mu swoją niemiłą przygodę. Mówił o pasterzach, którzy chowali się, gotowi go 

napaść. Dziadek zrozumiał, że chłopiec sam siebie nastraszył, słuchając echa własnego głosu… i 

uspokoił go. 

https://www.youtube.com/watch?v=onUk2wDSye0
https://www.youtube.com/watch?v=0DsvjXuS5uM
https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00&t=92s


– Ci pasterze nie chcą ci zrobić nic złego. Czekają tylko na jakieś przyjazne słowo od ciebie. […] 

Następnego dnia, kiedy pastuszek dotarł na dno doliny, zakrzyknął radośnie: 

– Dzień dobry!  

Echo odpowiedziało:  

– Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!  

A on dodał jeszcze:  

– To ja, wasz przyjaciel!  

I echo podjęło: 

 – Przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel!  

Wówczas strach opuścił serce chłopca. Zrozumiał, że zawsze, kiedy mówi miłe słowa, głosy 

odpowiadają mu tak samo. I gdy był już dorosły, zawsze miał w pamięci tę lekcję.  
Michel Piquemal, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, (fragm..) Warszawa 2012 

 

 

 


