
Język polski kl. IV 

Dzień dobry! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie – pisownia „nie” łącznie i rozdzielnie. 

 Przypomnij sobie informacje o poznanych częściach mowy. Na jakie pytania 

odpowiadają: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek – informacji poszukaj 

w zeszycie. 

 Przepisz do zeszytu Nową wiadomość, s. 168 oraz krótkie rymowanki ze stron 170 – 

171. 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 1, s. 168 oraz 3, s. 169. 

 Wykonaj w zeszycie ćwiczenie językowe: do podanych przymiotników dopisz 

utworzone od nich przysłówki, a następnie napisz przysłówek z przeczeniem „nie”. 

Pamiętaj o łącznej pisowni. 

Przykład: rozsądny – rozsądnie – nierozsądnie; 

praktyczny, dobry, spokojny, grzeczny, śmiały, duży, brzydki, wyraźny, wesoły, 

przyjemny. 

 Zapisz w zeszycie jeszcze cztery zasady zachowania obowiązujące podczas spaceru po 

lesie. W każdym zdaniu musi się znaleźć zwrot z przeczeniem „nie” ; 

Zachowanie w lesie 

1. Nie hałasujemy; 

2.               

3.               

4.                      

5.            

 iść, czytać, sprawdzić, dotrzeć, posprzątać, tańczyć; ułóż w zeszycie zdania  

z podanymi czasownikami z przeczeniem „nie”. Czasowników należy użyć w formie 

osobowej.  

Przykład: W najbliższą sobotę idę z rodzicami na rajd do źródeł rzeki Wschodniej. 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 5, s. 170, 171. 

 Przepisz do zeszytu przysłowia, następnie wypisz wyraz z przeczeniem „nie”, określ, 

jaka to część mowy i sformułuj regułę poprawnej pisowni. 
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Przykład: nie chwal – czasownik; czasowniki zapisujemy z przeczeniem „ nie” 

rozdzielnie. 

Przysłowia 

 Nie chwal dnia przed zachodem słońca; 

 Niedaleko pada jabłko od jabłoni; 

 Bez pracy nie ma kołaczy; 

 Strzeż się niezgody, a unikniesz szkody; 

 Co za dużo, to niezdrowo; 

 Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

2. Temat: Bazyliszek w teatrze.  

 Przeczytaj „ Legendę o warszawskim Bazyliszku”, s. 191 – 194. 

 Napisz w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń. 

 Uzupełnij tabele, szukając informacji w tekście. Uzupełnione tabele z podaniem 

imienia i nazwiska wyślij na maila. 

 

Akcja rozgrywa się na rynku 

Kto bierze udział w wydarzeniach?  

Jak wygląda miejsce, w którym rozgrywa się 

akcja? 

 

O czym rozmawiają bohaterowie?  

 

 

Akcja rozgrywa się w lochu 

Kto bierze udział w wydarzeniach?  

Jak wygląda miejsce, w którym rozgrywa się 

akcja? 

 

O czym rozmawiają bohaterowie?  

 

 Przepisz do zeszytu definicję dramatu, s. 194 i wykonaj ćw. 3 z tejże strony. 

 

 


