
Klasa IV, język polski ( środa – 15 kwietnia, czwartek -  16 kwietnia)

Kochani! Witam Was serdecznie po świętach. Bardzo się cieszę, że wszystkie prace wykonujecie
solidnie i systematycznie.
Dzisiejsza lekcja nadal dotyczy czasownika. Mam nadzieję, że zrozumieliście wiadomości podane
przed świętami? Powinniście wiedzieć, że czasownik:
-  odpowiada na pytanie: co robi? co się z nim dzieje?,
- oznacza czynności i stany,
- odmienia się przez osoby (1., 2., 3.) i liczby (pojedyncza,  mnoga),
- występuje w trzech czasach (teraźniejszy, przyszły, przeszły),
- ma trzy rodzaje w liczbie pojedynczej (męski, żeński, nijaki) i dwa w liczbie mnogiej 
(męskoosobowy i niemęskoosobowy),
- może mieć formę osobową i nieosobową (bezokolicznik).

Temat: Czasownik – ćwiczenia.

1. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń, str. 65. :

a)  Wykonajcie  ćwiczenie  pierwsze,  które  polega  na  odczytaniu  wyrazów,  czasami  wspak,  
i podkreśleniu wyłącznie czasowników. Musicie być bardzo czujni. 
b) W ćwiczeniu drugim należy podkreślić dwa czasowniki określające stany a nie czynności, tzn
takie, które oznaczają coś, co nie jest przez kogoś wykonywane, tylko jest stanem samym w sobie.
c)  W ćwiczeniu  trzecim  musicie  od  podanych  form  osobowych  utworzyć  bezokoliczniki,  np.
zamachnął się – zamachnąć się.
d) W zadaniu czwartym należy dwa spośród podanych tam wyrazów użyć jako czasowniki, np.
Zosia zaczęła piec ciasto.
e) Zadanie piąte jest nieco trudniejsze, bo sprawdza właściwie wszystkie wiadomości o czasowniku,
należy od wyrazu trafić utworzyć podane formy, np.
1 os. lp. r. m. - trafiłem ( bo 1 os. lp. to ja, a r. m oznacza mężczyznę, który powie o sobie trafiłem).
f)  W zadaniu szóstym musicie ułożyć 3 zdania z rozsypanki wyrazowej, pamiętając, że czasownik
musi być użyty w odpowiedniej formie, np.  Piotr ćwiczy z kolegą rzut oszczepem.
g) Zadanie siódme polega na wypisaniu z wypowiedzi postaci czasowników i przyporządkowanie
ich w tabeli jako użytych w czasie: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
h) W ćwiczeniu ósmym należy utworzyć zdania, w których, używając czasowników, wyjaśnicie, jak
drużyny przygotowywały się do zawodów, np. Drużyna żeńska trenowała 5 – 6godzin dziennie i …
i) W ostatnim zadaniu należy wpisać w luki odpowiednie formy (określone w nawiasie) podanych
czasowników (wybrać jeden).

Życzę powodzenia. W razie problemów, piszcie. 


