
Klasa IV język polski (poniedziałek 27. 04 i wtorek – 28. 04)

Drodzy  Uczniowie!  Witam  Was  serdecznie,  dziękuję  za  solidną  pracę  i  przesłanie  kartkówek.
Analiza wyników pozwala wyciągnąć wnioski:
Potraficie:
- utworzyć bezokoliczniki.
- odmienić czasownik przez osoby i liczby,
- właściwie określić czas,
Problemem jest jedynie poprawne nazwanie rodzaju czasowników w liczbie mnogiej.
Pamiętajcie
zrobiły, rysowały, widziałyśmy, śpiewały to rodzaj niemęskoosobowy (bo tak powiemy o kobietach
lub  dzieciach,  np.   zrobiły),  a:  będziemy  ćwiczyli,  biegaliśmy,  zaobserwowaliście  to  rodzaj
męskoosobowy (bo odnosi się do  mężczyzn).

Temat dzisiejszych zajęć dotyczy kolejnej części mowy, ale tym razem nieodmiennej,  tzn.  że nie
zmienia ona swej formy gramatycznej. Chodzi o przysłówek.

Temat: Jak było na treningu? - przysłówek.

Na początku powróćmy na chwilę do czasownika. Weźmy przykładowy: kopał i spróbujmy określić
go w trojaki sposób.

NOTATKA:

kopał  jak? dokładnie
kopał gdzie? wszędzie
kopał kiedy? rano

Wyrazy, które  określają podany  czasownik,  odpowiadają na pytania:  jak, gdzie,  kiedy?  To są
właśnie PRZYSŁÓWKI -  części mowy, które nie odmieniają się.
…………………………………………………………………………………………………………
Otwórzcie  podręczniki  na  str.  256   i  wykonajcie  ćwiczenie  1.   (TYLKO  USTNIE!)  
W wypowiedziach postaci odszukajcie wyrazy odpowiadające na pytania: jak, gdzie, kiedy? , np. 
kiedy? - zawsze
gdzie? - wszędzie…..

Natomiast pisemnie zróbcie ćwiczenie 2.  Na dwa sposoby uzupełnijcie przysłówkami podany tekst
(raz tak, aby powstała relacja z bardzo trudnego, a raz z bardzo łatwego - treningu).
Aby nie  przepisywać dwa razy,  uzupełnijcie  każdą lukę dwoma wyrazami zapisanymi różnymi
kolorami, np.:

Cały czas jechaliśmy szybko, powoli.

Uzupełnione ćwiczenie prześlijcie na moją pocztę (zadanie na +).

Temat: Przysłówek – ćwiczenia.

Na początku jeszcze jedna informacja dotycząca  przysłówków. Niektóre z nich utworzone zostały
od przymiotników. Pamiętajcie!

PRZYMIOTNIKI odpowiadają na pytania: jaki, jaka, jakie?,  a PRZYSŁÓWKI – jak, gdzie,
kiedy?



Mylące mogą być pytania: jaki, jaka, jakie oraz jak

NOTATKA:

PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK
jaki? jak?

miły miło
trudny trudno
brzydki brzydko
duży dużo

Powyższe przysłówki utworzone zostały  od przymiotników, dlatego podobnie  jak przymiotniki,
mogą się  STOPNIOWAĆ.

stopień równy: wysoko
stopień wyższy: wyżej, 
stopień najwyższy: najwyżej,

Przysłówki mogą stopniować się tak jak powyżej – w sposób prosty: ładnie, ładniej, najładniej, w
sposób  nieregularny  –  źle,  gorzej,  najgorzej,   oraz w  sposób  opisowy:  kolorowo,  bardziej
kolorowo, najbardziej kolorowo.

Dla utrwalenia wiadomości o przysłówku wykonajcie ćwiczenia: 1, 2,3, 4 i 6 w zeszycie ćwiczeń –
 s.. 73, 74.


