
Klasa IV
27.04.20
Temat: Wspólnie oglądamy film Andrzeja Maleszki „ Czerwone krzesło”.

Obejrzyj jeszcze raz film pt. Czerwone krzesło. Jakie są twoje wrażenia po 
powtórnym obejrzeniu tego filmu?. Która scena podobała ci się najbardziej?. 
Odpowiedzi na te pytania zapisz w zeszycie.
28.04.20
Temat: Zdania i równoważniki zdań.
Dzisiaj poćwiczymy przekształcanie równoważników zdań w zdania.
Wiesz już, że zdanie składa się z części zdania. Każde zdanie 
musi zawierać podmiot i orzeczenie np.: Pies(kto?co?)śpi(co 
robi?).
Wypowiedzenie - to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów, 
która zawiera zrozumiałą informację. Wypowiedzenie rozpoczyna się 
wielką literą, a kończy kropką, wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub 
wielokropkiem.

Wypowiedzenie dzielimy na:
- zdanie (z orzeczeniem)
- równoważnik zdania (bez orzeczenia)
- zawiadomienie

Orzeczenie - to główna część zdania. Najczęściej wyrażone osobową 
formą czasownika.

Przykłady:
- (zdanie) Jutro <rozpoczynają się> wakacje.
- (równoważnik zdania) Jutro rozpoczęcie wakacji.

- (z.) Drużyna <zwyciężyła> w zawodach.
- (r.z.) Zwycięstwo drużyny w zawodach.

- (z) Dzisiaj <jest> wielkie święto.
- (r.z.) Dzisiaj wielkie święto.

Ćwiczenia:
Zamień równoważniki zdań na zdania.



1.Spotkanie przed szkołą – równoważnik zdania.
……………………………………………………………………………………
2.Odjazd pociągu o dziesiątej- równoważnik zdania.
…………………………………………………………………………………..
3.Zamknięto drzwi - równoważnik zdania.
…………………………………………………………………………………..
4. Wczoraj ogłoszono zawody- równoważnik zdania.

29.04.20
(2 godziny lekcyjne)
Temat: Joanna Kulmowa „Mamy mamę”.
Przeczytaj uważnie wiersz i odpowiedz na pytania.

Joanna Kulmowa 
„Mamy mamę”
Najlepsze u mamy
jest to,
że ją mamy.
Mamy ją swoją nie cudzą.
Nie inną.
Zawsze tę samą.
I żeby nie wiem co się stało, mama zostanie mamą.
Tylko jedna mama na zmartwienia.
Tylko jedna na dwójkę z polskiego.
Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.
Jedna od bólu zęba
i od przeziębienia.
Nie na sprzedaż.
Nie do zamiany.
Nasza
wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy jest to,
że ją mamy
i że mama ma właśnie nas.

Jak myślisz, co jest najlepsze u mamy?. Napisz co najbardziej lubisz u swojej 
mamy. Czy twoja mama ma dużo obowiązków w domu?. Jeśli tak to jakich?. W 
ramach podziękowania za trud i bezgraniczną miłość do ciebie narysuj dla 
swojej mamy portret.


