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Temat 1: Czytajmy ze zrozumieniem.

Dzisiaj - 1 czerwca -  jest Wasze Ważne  Święto.  Z tej okazji, oprócz życzeń , które ukazały się  na stronie 
internetowej naszej szkoły, mam dla Was propozycję dzisiejszej lekcji. Z zeszytu ćwiczeń wybierzcie sobie 
jedno tylko zadanie z działu „ Czytam ze zrozumieniem” i postarajcie się wykonać je bezbłędnie. 
Sprawdzimy i mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł śmiało powiedzieć - Czytam ze zrozumieniem.     

Temat 2 i 3: Dlaczego warto marzyć?

Położył się Dyzio na łące,

Przygląda się niebu błękitnemu

I marzy: „Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe – 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste –

Że to nie stosy ciastek…

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł...” 

(Julian Tuwim, Dyzio marzyciel)

1. Napisz w zeszycie kilkuzdaniową wypowiedź na temat sytuacji ukazanej w tekście – marzeń bohatera 
wiersza – Dyzia.

2. Jakie Ty masz skojarzenia związane z wyrazem marzenia ?

3. Odczytaj wiersz „ Nie wyrastaj z marzenia”, podręcznik, s. 292. Następnie przeczytaj notatkę. Jeśli chcesz, 
dopisz swoje przemyślenia.

Podmiot liryczny zwraca się do nas ( do uczniów) i zachęca, abyśmy się nie zmieniali, nie wyrastali z marzeń. 
Wskazuje też, abyśmy nie zmieniali się, mimo zmieniającego się świata. Nawet wtedy, jeżeli inni uznają nas 
za dzieci, będą się z nas śmiać, będą nam dokuczali, będą nas unikali. Marzenia i ich realizacja są ważne         
w życiu każdego z nas. 

4. Napisz opowiadanie o swoim spełnionym marzeniu ( pamiętaj o wszystkich częściach opowiadania oraz     
o akapitach).

Temat 4 i 5 : W jakich okolicznościach to się stało - porządkujemy wiedzę o okolicznikach. 



1. Rozbuduj zdania, dodając do nich okoliczniki lub dopełnienia.

a) ....................................................... stał wazonik z kwiatami.

b) Słyszał o tym ........................................................ . 

c) Przepisy wprowadzono ....................................................... .

d) Nagrodę otrzymał ....................................................... . 

e) Mówili do siebie ....................................................... . 

f) Ania idzie ....................................................... do sklepu. 

g) Odwołano koncert ....................................................... . 

h) Poszła do parku ....................................................... . 

2. W poniższych wypowiedzeniach podkreślono dopełnienia i okoliczniki. Rozpoznaj, która część zdania 
została wskazana w danym wypowiedzeniu.

Uczestnicy wycieczki wrócili pieszo. Czekała na niego na przystanku. Przewodnik oprowadził wycieczkę po 
parku. Z lasu dobiegało wycie wilka. Wiedziałaś o     zbiórce  ? Wczoraj dzwoniłem w tej sprawie do urzędu. 
Zapomniałem zabrać latarkę. 

3. Zapamiętaj:

Okolicznik to określenie czasownika, które uzupełnia zdanie o informacje na temat okoliczności 
czynności wyrażanej przez orzeczenie. Odpowiada na pytania:

•o sposób wykonania czynności: jak? – zachował się   odważnie;

•o miejsce zdarzenia: gdzie? – podróżował   daleko; skąd? – przybył   z wygnania; którędy? 
– wędrował   lasem;

•o czas zdarzenia: kiedy? – panował   dawno;

•o powód wydarzenia: z jakiej przyczyny? dlaczego? – poczerwieniał   z gniewu;

•o cel czynności: po co? w jakim celu? – poszedł   po bilety;

•o to, od czego zależy wykonanie czynności: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku? – zadzwoń  
w razie potrzeby;

•o to, co mogłoby przeszkodzić w wykonaniu czynności: mimo co? mimo czego? – dotarliśmy   
pomimo deszczu.

4. Dopasuj odpowiednie okoliczniki do luk w tekście.

•do Domu Kultury 

•ze spotkania 

•na wycieczce 

•co miesiąc 

•na pewno 

•wspólnie 



•jutro 

•później

Bartek jest członkiem klubu filmowego i  jeździ razem z kolegami . Tam  oglądają filmy, a  

dyskutują o nich. Niestety  do lasu Bartek złamał nogę i w najbliższym czasie  nie będzie mógł 

nigdzie pojechać. Koledzy z zastępu obiecali, że  go odwiedzą, gdy tylko wrócą .


