
Język polski – klasa 4 (wtorek – 7 kwietnia, środa – 8 kwietnia)

Witam Was na kolejnej lekcji i serdecznie pozdrawiam.

Temat: „Co robią chłopcy”? - o czasowniku.

I. Dzisiaj przypomnicie sobie wiadomości z młodszych klas dotyczące kolejnej z części mowy,  
a mianowicie czasownika. Wasze wiadomości zostaną też uzupełnione o nowe treści. Ponieważ jest
to  temat  trudny,  dlatego  w  razie  problemów  (np.  niezrozumienia  czegoś)  poproście  o  pomoc
Waszych rodziców. Zawsze też możecie skontaktować się ze mną.

Zatem przypomnijmy sobie, że:

NOTATKA – CZĘŚĆ I:
Czasownik to odmienna część mowy, która oznacza czynności i stany i odpowiada na pytania:
co robi?, co się z nim dzieje?, np. czyta, śpi, pracuje.
………………………………………………………………………………………………………...
Tłumaczę i przypominam, że odmienna - tzn. taka, która się odmienia, czyli może zmieniać swoje
formy, np. czytałem, czytaliśmy, będziemy czyta przeczytacie. 

Zapamiętajcie więc:

NOTATKA – CZĘŚĆ II:
Czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby:
…………………………………………………………………………………………………………
Co to znaczy? To znaczy, że tradycyjnie już występować mogą w liczbie pojedynczej i mnogiej, ale
w każdej z nich przybierają formę 1, 2, lub 3 osoby. Co to z kolei oznacza?

NOTATKA – CZĘŚĆ III:

liczba pojedyncza liczba mnoga

1. osoba – ja: czytam,, gram, piszę 1. osoba – my: czytamy, gramy, piszemy
2. osoba – ty: czytasz, grasz, piszesz 2. osoba – wy: czytacie, gracie, piszecie,
3. osoba – on: czyta, gra, pisze 3 osoba – oni: czytają, grają, piszą
                  ona: czyta, gra, pisze      one: czytają, grają, piszą

      ono: czyta, gra, pisze.
……………………………………………………………………………………………………….
Jeżeli zatem weźmiemy czasowniki: myją, śpicie, rysuje, to możemy powiedzieć, że:
myją to czasownik w 3 osobie liczby mnogiej,
śpicie to czasownik w 2 osobie liczbie mnogiej, a 
rysuje to czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej.

Oprócz takich form czasownik może występować też w innych – takich, że nie potrafimy określić
jego osoby i liczby, np.  pojechać, czytać umyć.

NOTATKA CZĘŚĆ IV:
Nieosobowe formy czasownika mogą kończyć się na „ć” lub”c”. Nazywamy je 
bezokolicznikami., np. zaprosić, biec, przyjechać, ugryźć.
………………………………………………………………………………………………………..



I  ostatnie  zagadnienie:  czasowniki  mogą oznaczać czynności,  które zdarzyły  się  w przeszłości,
trwają obecnie lub zdarzą się w przyszłości. Dlatego:

NOTATKA CZĘŚĆ V: 
Czasowniki występują w trzech czasach:
a) teraźniejszym – myślę, widzicie, stoją (TERAZ!),
b) przeszłym – zobaczyłam, znaliśmy się, byłeś  (KIEDYŚ W PRZESZŁOŚCI)
c). przyszłym – przyjedziesz, odrobi, zobaczą, będą grali (KIEDYŚ W PRZYSZŁOŚCI)

To najważniejsze wiadomości przewidziane na wtorek i środę. Proszę dokładnie zapoznajcie się z 
nimi i utrwalcie.  (Należy z pamięci umieć odmienić dowolny czasownik w liczbie pojedynczej lub 
mnogiej i w dowolnym czasie.) Nie zadaję zadania domowego, ponieważ nadchodzą święta, Życzę 
Wam dużo zdrowia i radości – I. Kornaś


