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Temat 1: O drodze, co nie ma kooca- interpretujemy wiersz J. Kulmowej. 

 

 

 

 

1. Przeczytaj wiersz Kulmowej i powiedz: 

 

 co jest jego tematem, 

 jaki jest związek tytułu z treścią wiersza. 

 



 
 

3.Jakie znaczenie–według ciebie- ma zastosowanie wielkiej litery w słowach „Słooce” 

 i „Dalej”. Podaj swoje propozycje. 

 



 

Temat 2: W trosce o naturę. O ekologii słów kilka. 

 

1. Przeczytaj poniższe wypowiedzi i zastanów się co różni, a co łączy Magdę,  

Antka i Pawła. 

 

 

 

 



 

 

2. Wypisz z tekstów działania, które pomagają chronid środowisko. 

 

 
 

4.Napisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe zagadnienia: 

 

 W jakim stanie jest środowisko naturalne w twoim najbliższym otoczeniu, 

 Co powoduje jego niszczenie? 

 Co należy zrobid, żeby poprawid sytuację? 

 Które z działao możesz zacząd stosowad już dzisiaj? Zastanów się, czy to duży 

wysiłek  z twojej strony? 

  

 

 

 



Temat 3: Zaimek, czyli ten, który lubi zastępowad. 

Temat 4: Ćwiczenia utrwalające o zaimku. 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

 

1. Znajdź w e-mailu  Wiktora wyrazy:  tutaj, ja, jego i wskaż słowa, które zostały 

zastąpione przez te wyrazy. 

 

 



 

 

4.Przekształd poniższe zdania tak, by uniknąd powtórzeo. Zastosuj zaimki. W razie potrzeby 

możesz zmienid kolejnośd wyrazów w zdaniu. 

Kapitan zauważył okręt zwany Purpurowcem. Załoga Purpurowca składała się z okrutnych 

olbrzymek. Olbrzymki napadały na zbłąkane okręty. Załogę zbłąkanych okrętów sprzedawały 

czarodziejom. 

 



5. Kliknij w poniższe linki i wykonaj interaktywne dwiczenia. 

https://wordwall.net/pl/resource/847420/zaimki 

https://wordwall.net/pl/resource/462147/polski/zaimki 

https://wordwall.net/pl/resource/1794881/polski/zaimki 

 

 

 

 

Temat 5: Jaki kolor ma nastrój? Kazimierz Śladewski „Zieleo”. 

 

1. Przeczytaj poniższy wiersz Kazimierz Śladewskiego a następnie w 2-3 zdaniach opisz 

swoje wrażenia po jego lekturze. 

 

 

2. Przeanalizuj znaczenie związków z wyrazami „zielony” i  „zazielienied”. 

 

 Wyszukaj w tekście te słowa i powiedz, które z nich mają znaczenie dosłowne, 

a które- przenośne. 

 Wybierz związki , które mogą mied zarówno znaczenie dosłowne, jak i 

przenośne. Następnie je objaśnij. Skorzystaj z dostępu do słowników on-line. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/847420/zaimki
https://wordwall.net/pl/resource/462147/polski/zaimki
https://wordwall.net/pl/resource/1794881/polski/zaimki


 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

3. Wskaż słowa powtarzające się w utworze. Powiedz, jaki efekt uzyskano dzięki 

zastosowaniu powtórzeo i jak to wpływa na nastrój wiersza.  

4. Wyobraź sobie, że obrazy poetyckie z tego  wiersza są początkiem filmu. Wymyśl jego 

dalszy ciąg. 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 

podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 5 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego 

oraz zasoby internetu ( podane linki w poszczególnych scenariuszach lekcji). 


