
Klasa V a – język polski (środa, 15 kwietnia)

Witam Was po świętach na kolejnych zajęciach.

Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego?

Aby właściwie zrozumieć to zagadnienie, należy powtórzyć poznane już przez Was wiadomości:

1. Wypowiedzenie jest zdaniem, jeżeli posiada orzeczenie.
2. Jeżeli zdanie  zawiera jedno orzeczenie nazywamy je pojedynczym.
3. Jeżeli zdanie zawiera więcej niż jedno orzeczenie nazywane jest zdaniem złożonym.

Teraz pozostaje przypomnieć i ustalić, czym jest owo orzeczenie. Otóż:

NOTATKA:
Orzeczenie  –  część  zdania,  która  oznacza  czynność  lub  stan,  najczęściej  wyrażona  jest
czasownikiem i odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?

……………………………………………………………………………………………………….
Wiemy już, że bez orzeczenia nie ma zdania.  Dla utrwalenia podaję kilka wypowiedzeń, w których
podkreślono orzeczenia:

Mama zrobiła zakupy.
Mechanik naprawił samochód.
Zbyszek idzie do kolegi, który ma dzisiaj urodziny.

Kolejna czynność to określenie, czym jest podmiot.

NOTATKA: 
Podmiot to część  zdania,  która oznacza wykonawcę czynności  (tego,  który daną czynność
wykonuje  lub  to  coś,  co  daną  czynność  wykonuje),  odpowiada  na  pytanie:  kto?  co?  ,
najczęściej wyrażony jest rzeczownikiem.

Np.:

Anna pojechała na wieś. 
Jurek i   Marek   kupili warsztat samochodowy.

………………………………………………………………………………………………………
Aby dobrze rozpoznać podmiot w zdaniu, należy najpierw:
a) znaleźć orzeczenie, np. pojechała, kupili, a następnie
b) zadać pytanie: kto, co? 
np. pojechała – kto? - Anna
kupili – kto? - Jurek i Marek
………………………………………………………………………………………………………………………

Podsumowując powyższe wiadomości, możemy ustalić podział zdań pojedynczych.

NOTATKA:
Zdanie pojedyncze,  które  składa się  tylko z  podmiotu i  orzeczenia  lub samego orzeczenia
nazywamy zdaniem pojedynczym nierozwiniętym, np.:



Pada deszcz. (pada – orzeczenie, deszcz – podmiot)
Zachmurzyło się. (zachmurzyło się – orzeczenia)

Zdanie  pojedyncze,  które  oprócz  podmiotu  i  orzeczenia  posiada  też  inne  określenia,
nazywamy zdaniem pojedynczym rozwiniętym, np.:

Mój ulubiony kolega pojechał w czasie wakacji nad polskie morze.

co zrobił ? – pojechał – orzeczenie
kto? - kolega – podmiot
………………………………………………………………………………………………………………………

Oprócz podmiotu i orzeczenia w zdaniu wystąpiły także inne określenia:
czyj? - mój,
jaki? - ulubiony,
kiedy? - w czasie wakacji,
gdzie? - nad morze,
jakie? - polskie

Z lekcji     powinniście zapamiętać!:  
1. Czym jest podmiot i orzeczenie.
2. Czym charakteryzuje się zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Język polski ( czwartek, 16 kwietnia)

Kolejna lekcja dotyczy ponownie zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych.

Temat: Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – ćwiczenia

Waszym zadaniem będzie wykonanie ćwiczeń związanych z tematem lekcji w zeszycie ćwiczeń – s,
91 – 92

a) w ćwiczeniu pierwszym należy podkreślić zdania pojedyncze, tzn takie, które mają tylko jedno
orzeczenie (czasownik),
b) w zadaniu drugim należy z podanych wyrazów ułożyć 3 zdania pojedyncze nierozwinięte,  (tzn
takie,  które  składają  się  tylko  z  podmiotu  i  orzeczenia  lub  samego  orzeczenia) oraz  3  zdania
pojedyncze rozwinięte, (tzn takie, które oprócz podmiotu i orzeczenia zawierają także inne wyrazy),
c) w zadaniu trzecim należy wykreślić wszystkie inne określenia poza podmiotem i orzeczeniem, w
ten sposób ze zdań pojedynczych rozwiniętych otrzymamy pojedyncze nierozwinięte,
d)  w  ćwiczeniu  czwartym do  podanych:  podmiotu  i  orzeczenia  lub  samego  orzeczenia  należy
dopisać inne wyrazy w ten sposób, aby powstały logiczne zdania, nadal pojedyncze ( z jednym
orzeczeniem – tym które podano), ale rozwinięte,
e) w zadaniu piątym należy zadać właściwe pytania o wyrazy podkreślone,
f) w zadaniu piątym i szóstym należy wstawić we właściwym miejscu przecinki.

ŻYCZĘ POWODZENIA!



…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

język polski (piątek – 17 kwietnia)

Temat: Kto, dla kogo i o czym śpiewa kołysankę?

Na  początku  ustalmy,  czym  w  ogóle  jest  kołysanka.  Oczywiście  wszyscy  wiedzą,  że  jest  to
spokojna piosenka śpiewana do snu dziecku, często w trakcie jego kołysania.

NOTATKA:

Rodzina wyrazów słowa kołysać:
kołysać, kołyska, kołysanka, ukołysać, zakołysać
……………………………………………………………………………………………………
Odczytajcie  wiersz ze str. 236 „Kołysanka dla Okruszka”
Zwróćcie uwagę, że utwór ma pięć strof, w tym trzy składają się  z czterech wersów, a  dwie są
dwuwersowe. Dodatkowo występują w nim  powtórzenia, które pełnią  funkcję refrenu. Biorąc
pod uwagę tytuł utworu oraz jego budowę, łatwo wyobrazić sobie, że jest to właśnie kołysanka,
czyli piosenka do snu.

Jak wiemy kołysanki śpiewa się dziecku, czyli komuś, kto:
- jest niedorosły, mały, młody,
- jest miły, śliczny i kogo darzymy ciepłymi uczuciami.

NOTATKA:

W utworze „Kołysanka dla Okruszka” nadawcą wypowiedzi jest osoba, która śpiewa kołysankę na
dobranoc, a odbiorcą – dziecko pieszczotliwie nazywane Okruszkiem i porównywane do muszelki.

 Wyrazy oznaczające osoby: małe, młode, niedorosłe lub takie, które wyrażają nasz pozytywny
stosunek,  nastawienie,  życzliwość   nazywamy zdrobnieniami,  np.  myszka,  kółeczko,  Wojtuś,
misiu itp.

Z domowe: Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s. 93 


