
język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  1:  Jaki utwór nazywamy bajką? 

 Każdy utwór może być zapisany :  

 wierszem , czyli z podziałem na wersy np.  

Ryby, żaby i raki  

Raz wpadły na pomysł taki,  

Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem  

I zacząć zarabiać śpiewem.  

No, ale cóż, kiedy ryby  

Śpiewały tylko na niby,  

Żaby  

Na aby-aby,  

A rak  

Byle jak. 

(Jan Brzechwa) 

 

 prozą , czyli bez podziału na wersy np. 

Pod jednym z domów stała samotna, mała dziewczynka, która miała na sobie tylko cienką 

sukienkę. Bose nóżki stały na śniegu i marzły- z domu dziewczynka wyszła wprawdzie w 

starych trzewikach, ale jeden zgubiła, uciekając przed pędzącym wozem, drugi natomiast 

zabrał jej jakiś urwis i podrzucając wysoko, zniknął w ciemnościach.  

(J.C. Andersen „Dziewczynka z zapałkami) 

 

Co to jest bajka?  

 

Bajka to krótki utwór napisany prozą lub wierszem, którego bohaterami są najczęściej 

zwierzęta, rośliny uosabiające cechy ludzkie. Bajka zawiera pouczenie  (morał). Pokazuje jak 

postępować i  czego unikać w życiu.  

Ćwiczenia do samodzielnej pracy. 

1. Zapoznaj się z poniższym wierszem Adama Mickiewicza   

 

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0065.htm  

 

oraz bajką Ignacego Krasickiego. 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html  

 

2.  Wykonaj poniższe polecenia do przeczytanych tekstów: 

 

 Opowiedz ich treść. 

 Nazwij i opisz w zeszycie ich gatunkowe cechy. 

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0065.htm
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec.html


 Wypisz bohaterów utworów. 

 Napisz czy utwór zapisany jest wierszem czy prozą. 

 Sformułuj  morał wynikający z treści bajek. 
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Temat 2:  Czas na bajkę. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem poniższych bajek. (kliknij w linki) 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe/  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczola-i-szrszen/  

 

Ezop 

„Trzcina i oliwka” 

Trzcina i oliwka kłóciły się o to ,która jest stabilniejsza, silniejsza i ma większą odporność. 

-Słaba jesteś i wiotka . Nie potrafisz się oprzeć wiatrowi - wytykała oliwka trzcinie.  

Trzcina słuchała w milczeniu. 

Niedługo później przyszła wichura. Trzcina ,chwiejąc się  mocno i uginając ,przetrwała nawałnicę 
nienaruszona. Oliwka natomiast ,już nie tak pewna siebie ,z całej swej mocy próbowała stawiać opór 
wiatrowi. Gwałtowny podmuch połamał ją jednak dotkliwie.  

Delikatność i cierpliwość więcej są warte niż zuchwały bunt.  

2. Uzupełnij poniższe informacje na temat poznanych  bajek: 

 Tytuł utworu 

 Bohater 

 Cecha bohatera 

 Pouczenie  (morał) 

 Sposób zapisu  

3. Napisz  bajkę zgodnie z podanymi wskazówkami : 

 bohaterowie :  ludzie i zwierzęta 

 miejsce zdarzeń:  ziemia 

 czas zdarzeń :  przyszłość 

 wydarzenia :  prawdopodobne 

 akcja:  z przebiegu zdarzeń wynika morał  

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczola-i-szrszen/
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Temat 3:  Czym się różni zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego? 

Na początek trochę teorii. 

Podmiot  -  nazywa  wykonawcę  czynności  lub wskazuje na  osobę, rzecz  lub zjawisko, które 

znajduje się w pewnym stanie.  

Podmiot najczęściej  odpowiada  na pytania: kto? co?  

Babcia poszła do ogrodu. 

podmiot – babcia (wykonawca czynności) 

orzeczenie – poszła (czynność) 

Babcia cieszyła się  z prezentu. 

podmiot – babcia  (wykonawca czynności) 

orzeczenie – cieszyła się (stan) 

Wyrazy, które uzupełniają informacje na temat podmiotu i orzeczenia , to określenia. 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte – zdanie pojedyncze, które składa się tylko z podmiotu i orzeczenia 

lub samego orzeczenia.  Np.   Była przerwa 

Zdanie pojedyncze rozwinięte-  zdanie pojedyncze, które oprócz podmiotu i orzeczenia zawiera co 

najmniej jedno określenie.  Np.  Była długa przerwa.  

Ćwiczenia praktyczne. 

1. W podanych zdaniach znajdź  orzeczenia . Następnie ustal czy są to zdania pojedyncze czy 

złożone. 

 Uczniowie czekali. 

 Chłopcy grali w piłkę. 

 Dziewczyny się śmiały. 

 Pojawił się nauczyciel. 

 Trener  powiadomił. 

 Uczniowie powtarzali . 

2. Wypisz z poniższych zdań wszystkie podmioty i orzeczenia.  

Uczniowie czekali na lekcję matematyki.  Chłopcy rozmawiali o grach komputerowych. 

Dziewczyny się śmiały z dowcipu koleżanki.  Nagle pojawił się nauczyciel wychowania fizycznego. 

Trener powiadomił uczniów  o planowanym sprawdzianie. Uczniowie powtarzali  materiał z 

ostatniej lekcji matematyki.  

 Ustal , jakich zdań użyto w powyższym tekście : pojedynczych czy złożonych? 

 Porównaj zdania z ćwiczenia  1. z tymi  ćwiczenia 2.  Czym one się różnią od siebie? 



 

3. Podane zdania pojedyncze rozbuduj o 2-3 określenia , tak, aby powstały zdania pojedyncze 

rozwinięte. 

 Uczniowie się ustawili. 

 Dziewczyny spojrzały. 

 Nauczyciel opowiadał. 

 Pani poprosiła. 
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Temat 4:  Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – ćwiczenia utrwalające. 

1. Z podanych wyrazów utwórz  3 zdania pojedyncze nierozwinięte  i  trzy zdania pojedyncze 

rozwinięte.  Zapisz je w zeszycie.  

czyta/  dla/ długo/ drobna/ dużo/ dzieci/ dziecięcym/ myśli/ intensywnie/ ciemnowłosa/ kolejny/ 

konkursie/  literackim/ dziewczynka/ planuje/ powieści/ udział/ w / wiersz/ zadowolona 

2. Rozbuduj zdania tak, by powstały zdania pojedyncze rozwinięte.  

 Jarek cieszył się. 

 Otrzymała. 

 Gratulowali. 

 Odsypiał. 

 Płakali. 

 

3. Z podanych zdań wykreśl wyrazy, tak by powstały zdania pojedyncze nierozwinięte. 

 Przedwczoraj Kuba wygrał konkurs  gitarowy. 

 Dobry kolega Kuby namówił go do wzięcia udziału w konkursie. 

 Kuba nigdy nie myślał o wygranej w tym konkursie. 

 

4. Spośród poniższych zdań wybierz zdania pojedyncze nierozwinięte.  

Wypisz podkreślone w nich litery i ułóż z nich wyraz.  

To samo zrób z literami ze zdań rozwiniętych. 

 

 Nadszedł wieczór. 

 Słońce skryło się za lasem. 

 Zapadł zmierzch. 

 W lesie nastała cisza. 

 Nie było już słychać kosa ani kukułki. 

 Liski powłaziły do swojej nory, młode wiewiórki i zajączki w swoje jamki. 

 Żmija wpełzła pod swój kamień. 

 Nadleciały Wietrzydła. 

 Były to najokrutniejsze i najbardziej szalone ze wszystkich leśnych istot zmroku. 

 Ich sylwetki wyraźnie odcinały się na tle nieba. 



 Zrobiło się nieprzyjemnie. 
 

 numery zdań podkreślone litery powstałe wyrazy 

zdania 

nierozwinięte 

   

zdania 

rozwinięte 

   

 

język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 5 :  Czego oczekuje i o czym marzy niepełnosprawna Ola?  T. Małkowski „Przeprowadzka”. 

 

1. Przeczytaj opowiadanie Tomasz Małkowskiego pt. „Przeprowadzka”   

(  „Między nami” . Podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 5 str.  229-234). 

2.  Na podstawie tekstu odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe pytanie: 

 Dlaczego rodzice Oli postanowili zmienić mieszkanie? 

 Jak na tę decyzję zareagował Bartek a jak Ola? 

 Czego się obawiała dziewczynka? 

3. Przerysuj do zeszytu tabelę  i wyszukaj  potrzebne do niej informacje. 

Bohaterowie Zachowanie wobec Oli sytuacje 

Mama i tata  
 

 

Brat  
 

 

Wychowawczyni w starej 
szkole 

  

Wychowawczyni w nowej 
szkole 

  

Marianna  
 

 

 

4. Napisz streszczenie powiadania T. Małkowskiego „Przeprowadzka”. Opisz cechy dziewczynki 

przed i po zmianie miejsca zamieszkania. 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  5  szkoły  podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego  
oraz zasoby Internetu ( podane linki ). 

 

 


