
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  8 czerwca  2020 r.  

Temat: Przyimek stoi przy imieniu.  

Przeczytajcie opracowane zagadnienia do tematu ze strony 198 i 199. Przyimek to prosta do 

zapamiętania część mowy. Uczniom często mówię, ze należy kojarzyć ja sobie z kołem, 

wszystko co za, pod, nad, obok….itp. to właśnie przyimek , zobaczcie np.  
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Zapiszcie w zeszycie w pkt 1. Ramkę zapamiętaj s. 198 oraz s. 199. 

Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe. Sam przyimek jest 

niesamodzielny , bo cóż np. znaczy samo pod?  

Ale już w połączeniu z rzeczownikiem ma sens np. pod stołem.  

Wykonajcie teraz ćw. 6 i 7/200 – pisemnie w zeszycie i prześlijcie je do sprawdzenia.  

 

 

Wtorek – 9 czerwca 2020 r.  

Temat: „Kto ma uszy, niechaj słucha”  - przypowieść o siewcy.  

 

Tekst przypowieści biblijnej znajduje się na stronie 204. Przeczytajcie go dokładnie, zapewne 

już gdzieś słyszeliście tę historię? Zapiszcie w zeszycie definicję przypowieści (ramka s. 205)  

Teraz opracujcie zagadnienia i zapiszcie je wg planu:   

1. Określ czas i miejsce akcji.  

2. Kogo oznacza słowo siewca a kogo ziarno? 

3. Jakie przenośne znaczenie mają: skała, ciernie, żyzna ziemia i plon? Wyszukaj cytaty 

z tekstu. 
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U  
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4. W jaki sposób zło próbuje zagłuszyć dobro? Jak to rozumiesz?  

(wszyscy prześlijcie do sprawdzenia)  

 

Środa  - 10 czerwca 2020 r.  

Temat: Pisownia wyrażeń przyimkowych oraz przyimków złożonych.  

 

Zapisz lub wklej notatkę! 

Przyimki piszemy zasadniczo oddzielnie z wyrazami, które tworzą z nimi 

wyrażenia przyimkowe , np. na półce, do szkoły, za domem.  

 

Zawsze oddzielnie piszemy: przede wszystkim, z powrotem, na opak, na pewno, 

na przełaj, na przemian, na przykład, po ciemku, po troszku, w poprzek, po 

cichu, w pół słowa, co dzień.  

Wyjątkowo piszemy łącznie:  

Wpół do ósmej, chwycić wpół, wkoło mnie (wokół), pomału.  

 

Zadanie pisemne :  

Utwórz przyimki złożone – w tym celu połącz podane przyimki proste. 

Zapisz utworzone wyrazy. Pamiętaj o poprawnej pisowni.  

 

po – między, nad , śród, przez  

z – za, nad  

w – śród, koło 

na – około, przeciwko  

Zadanie prześlą chętni !  

Miłego wypoczynku!  


