
Materiały edukacyjne kl V 

 

Temat: Jak ciekawie opowiadać? (2h) 

Jak tworzyć mowę efektową: 

1. Stosuj czas teraźniejszy 
2. Posługuj się zdaniami krótkimi, prostymi, unikaj wielokrotnie złożonych 
3. Używaj dużej ilość przymiotników, zatroszcz się o plastyczność wypowiedzi 
4. Buduj napięcie, wprowadzaj element zaskoczenia, twórz zwroty akcji. 

 

Dawno, dawno temu za siedmioma górami za siedmioma rzekami, w małej chatce, na środku pięknej 
leśnej polany, mieszkała dziewczynka zwana przez wszystkich Czerwonym Kapturkiem.  

Pewnego dnia mama Kapturka poprosiła dziewczynkę, by ta poszła do swojej chorej babci w odwiedziny, 
zaniosła jej dobre słowo i pożywne jedzenie. Przed wyjściem Kapturek został upomniany przez rodzicielkę, 
by nie zbaczała z drogi, nie rozmawiała z obcymi i szybko wracała. Rezolutny i odważny Kapturek założył 
swą czerwoną czapeczkę, wziął koszyczek z wiktuałami i poszedł leśną ścieżyną. Idąc przez las 
rozkoszował się niczym niezmąconą ciszą, z zainteresowaniem podziwiał napotkaną faunę i florę, z 
radością wystawiał buzię do letniego słonka. W pewnym momencie Kapturek zorientował się, że nie jest 
już sam. Towarzyszył mu ktoś... a może coś? To WILK we własnej osobie! Zdradziecka, okrutna kreatura 
o przerażających ślepiach i wielkich zębiskach. 

 

Piękny, gęsty las. W środku lasu polana z miękką niczym dywan trawą, skąpana w blasku letniego słońca. 
Na środku polany stoi drewniana chatka, której okiennice ozdobione są folkowymi wzorami. 
Mieszkańcami tegoż uroczego domostwa są mama, tata i rezolutna, uśmiechnięta od ucha dziewczynka, 
zwana przez wszystkich Czerwonym Kapturkiem. 

Kapturek ma dziś do zrealizowania bardzo ważne zadanie. Idzie do swej babci, zanieść koszyczek z 
jedzeniem oraz porozmawiać czule z chorą seniorką rodu. Misja naszego Kapturka właśnie się 
rozpoczęła. Trzpiotka drepcze po leśnej ścieżynie podziwiając przyrodę, macha ochoczo koszyczkiem. 
Słowa przestrogi matki, by nie zbaczać z drogi, nie rozmawiać z obcymi, szybko wracać, niczym mantra 
kołaczą się w głowie cud dziewczęcia.  

Ale cóż to za dziwy?! Wśród gałęzi błysnęły dwa złowieszcze ślepia i rząd porażającej wielkości zębów. 
Czy to mógł być ON? Podstępny, zdradziecki, pan leśnej ostoi ? Tak, to ON. Wilk we własnej osobie. Już 
namierzył swym bystrym okiem Kapturka. Podąża krok w krok za niczego niespodziewającą się 
dziewczyną. Okrutny tworzysz jej leśnej eskapady…. 

A jak opowiadać ciekawie? - Warto korzystać ze swojego głosu. Kiedy chcemy zbudować napięcie 

warto mówić wolniej i ciszej, a gdy akcja nabiera dynamiki, wówczas podnosimy głos, dodajemy więcej 

energii, zmieniamy jego barwę - zdradza rozmówczyni Marty Januszewskiej i dodaje, że bardzo ważna 

jest też gestykulacja. - To ważne by wspierać naszą opowieść gestem, bo ciało także wyraża naszą 

ekspresję - zaznacza. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=pPcgxBnl3MM 

 

Spróbujcie napisać opowiadanie w taki sposób, by wg Was było ono jak najbardziej twórcze. 

 

 

Temat: Po co nam przydawki? (2h) 

Na dzisiejszej lekcji zrozumiesz rolę przydawki, by nauczyć się budować zdania bogate w informacje 

 

Przydawka to inaczej część zdania opisująca właściwości osób, przedmiotów lub zjawisk nazwanych w 
zdaniu przez rzeczownik lub zaimek rzeczowny. Wskazuje na właściwości wyrazu, który określa, 
odpowiadając na pytania: jaki?, czyj?, który?, ile? oraz z czego? (np. z czego dany przedmiot jest 
zrobiony). Rzeczowniki, które określa ta część zdania, mogą występować w różnych formach. Zwykle 
jako podmiot, orzecznik, okolicznik lub dopełnienie. Forma przydawki pozostaje zaś niezmienna. W 
języku polskim przydawkę mogą wyrażać różne części mowy, a jako wyraz określający może być w 
różny sposób usytuowana w zdaniu (względem wyrazu określanego). 

 

Karta pracy ucznia 

Przydawka – przyjaciółka rzeczownika 

 

         ……………………………………… 

           imię i 
nazwisko  

Zadanie I 

 

Podane rzeczowniki uzupełnij różnymi rodzajami przydawek (przymiotną, rzeczowną, przymiotnikową i 

liczebną) według podanego wzoru. 

 

Rzeczowniki: obraz, dach, uczennica, peleryna 

 

Wzór: zeszyt – kolorowy, w kratkę, Pawła, drugi, 

 

Obraz - ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dach - …………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=pPcgxBnl3MM
https://polszczyzna.pl/czesci-zdania/


 

Uczennica - ……………………………………………………………………………………………… 

 

Peleryna - ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Zadanie II 

 

Na jakie pytania odpowiadają podane przydawki? W jakich związkach składniowych łączą się z 

rzeczownikami? 

 

a) czytanie książki - ……………………………………………………………………….., 
 

b) czytanie na głos – ……………………………………………………………………….., 
 

c) czytanie półgłosem – ……………………………………………………………………., 
 

d) twoje czytanie –  …………………………………………………………………………, 
 

e) pierwsze czytanie – ………………………………………………………………………, 
 

f) ładne czytanie - ………………………………………………………………………….., 
 

 

Zadanie III 

 

Podane wyrazy określ przydawką wyrażoną: przymiotnikiem, rzeczownikiem, wyrażeniem 

przymiotnikowym, imiesłowem przymiotnikowym; 

 

a) zeszyt - ………………………………………………………………………………….……….. 
 

……………………………………………………………………………………………………….., 

 

 

b) wycieczka - ………………………………………………………………..…………………….. 



 

……………………………………………………………………………………………………….., 

 

 

Zadanie IV 

 

Z podanego tekstu wybierz przydawki i wpisz je do tabeli według wzoru. 

 

„Istnieje pewien obraz Bruegla zatytułowany Ikar. Kiedy się na ten obraz patrzy, spostrzega się chłopa 

orzącego ziemię na wysokim brzegu morza, pastucha pasącego obojętnie swoje stado, wędkarza, który 

wyciąga z morza swoje wędki, miasto spokojne w oddali. Morzem płynie statek z wieloma rozwiniętymi 

żaglami, a na jego pokładzie kupcy rozmawiają o interesach. Widzimy życie z jego codziennymi 

troskami codziennym natężeniem zwykłych ludzkich zajęć i kłopotów”. 

          J. Iwaszkiewicz „Ikar” 

 

Wyraz określany Pytanie Przydawka 
Jaka to część 

mowy? 
Jaki to rodzaj 
przydawki? 

obraz czyj? Bruegla rzeczownik rzeczowna 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 

Zadania do wykonania 

1. Obejrzyj uważnie zdjęcie obrazu Jana Vermeera van Delfta „Dziewczyna czytająca list” 

  



 



  

  

  

  

  

2. Kogo przedstawia obraz? Jakie myśli i odczucia budzi dzieło? Możesz uzupełnić schemat 

 

 

  

3. Przeczytaj krótki opis obrazu Jana Vermeera van Delfta „Dziewczyna czytająca list”. 

Dzieło przedstawia młodą dziewczynę, która czyta list. Jej jasna postać umieszczona została w centrum 
obrazu. Kobieta o blond włosach uczesanych w kok ubrana jest w żółto – czarną suknię z białym 
kołnierzem. Twarz zwróciła w kierunku jednego zresztą okna, które znajduje się w pomieszczeniu. W 
rogu pokoju stoi krzesło, 
a po prawej stronie widnieje zielona kotara, która kontrastuje z czerwoną zasłoną zawieszoną na 



otwartym oknie. Przed kobietą stoi stół przykryty obrusem, a na nim postawiono misę z owocami. 
Bohaterka skupiona jest wyłącznie na czytaniu listu, na nic innego nie zwraca uwagi. 

  

4. Wykonaj poniższe polecenia i uzupełnij tabelę: 

 wskaż określenia/przydawki co najmniej 5 rzeczowników podkreślonych w tekście opisu 
obrazu, 

 zadaj co najmniej 5 poprawnych pytań o wskazane wyrazy, 
 określ, jaką częścią mowy zostały wyrażone wskazane przydawki, 
 uzyskane informacje wpisz w odpowiednie kolumny poniższej tabeli 

  

 Lp.   Rzeczownik   Pytanie 
 Przydawka - 
określenie       rzeczownika 

 Część mowy, 
którą     została 
wyrażona     przydawka 

  1.  dziewczynę   jaką?   młodą 

  

  przymiotnik 

  

  2.       

  

  

  

  3.        

  

  

  

  4.       

  

  

  

  5.       

  

  

  

  6.       

  

  

  

  7.       
  



  

  

  8.       

  

  

  

  

5. Uzupełnij zdania 

  

W zdaniu przydawka jest zawsze określeniem ……………………………… . 

Odpowiada na pytania: ………………………………………………………. . 

Funkcję przydawki w zdaniu mogą pełnić (wskaż części mowy): …………………… 

………………………………………………………………………………………….. . 

6. Ułóż na temat obrazu co najmniej jedno zdanie bogate w informacje, które będzie zawierać minimum 
dwie przydawki wyrażone różnymi częściami mowy. 

 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

  

Karta pracy nr 2 

Przeczytaj treść zadań i odpowiedz, zaznaczając znakiem X kategorię prawda ( P ) lub fałsz ( F ) 

l.p. twierdzenia  
prawda 

(P) 

fałsz 

(F) 

uzyskane  

punkty  

(0-1) 

1. 

  

Przydawka to określenie rzeczownika.     

  

  

  



2. 

  

W zdaniu: Diego Velázquez jest twórcą obrazu „Panny 
dworskie” przydawka odpowiada na pytanie „które?” 

  

      

3. 

  

W zdaniu: Diego Velázquez jest twórcą obrazu „Panny 
dworskie” przydawka została wyrażona liczebnikiem. 

  

      

4. 

  

W zdaniu: Diego Velázquez jest twórcą obrazu „Panny 
dworskie” podkreślony rzeczownik występuje w 
bierniku liczby pojedynczej. 

  

      

5. 

  

W zdaniu: Diego Velázquez jest twórcą obrazu „Panny 
dworskie” podkreślony rzeczownik pełni funkcję 
przydawki. 

  

      

6. 

  

Zdanie Diego Velázquez jest twórcą obrazu „Panny 
dworskie” jest zdaniem pojedynczym rozwiniętym, czyli 
bogatym w informacje. 

  

      

  

Razem 

  

  

  

  

Karta pracy nr 3 – Zadanie domowe do wyboru 

  

Na podstawie zadań z podręcznika Język polski klasa VI „Słowa z uśmiechem” Wydawnictw Szkolnych i 
Pedagogicznych zrób pracę domową do wyboru 

  

1 / 167 

W wierszu Andrzeja Kaliszewskiego „Dziewczyna czytająca list” wskaż 
rzeczowniki określane przez wyróżnione przydawki. 

  

Andrzej Kaliszewski „Dziewczyna czytająca list” 



  

 
  

* niderlandzki – pochodzący z Niderlandów – dzisiejsze Belgia, Holandia i Luksemburg 

** spazm – gwałtowny płacz połączony z zachłystywaniem się 

  

 


