
język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  1: Kto, dla kogo i o czym śpiewa kołysankę? „Kołysanka dla Okruszka” Agnieszki Osieckiej.  

1. Przeczytaj poniższy tekst Agnieszki Osieckiej a następnie posłuchaj go w wykonaniu Seweryna 

Krajewskiego (kliknij w linki). 

Królu mój, Ty śpij, Ty śpij a ja 
Królu mój, nie będę dzisiaj spał 
Kiedyś tam, będziesz miał dorosłą duszę, 
Kiedyś tam, kiedyś tam 
Ale dziś jesteś mały jak okruszek, 
Który los rzucił nam 
Kiedyś tam, będziesz miał dorosłą duszę, 
Kiedyś tam, kiedyś tam 
Skarbie mój, Ty śpij, Ty śpij a ja, 
Skarbie mój, do snu Ci będę grał 
Kiedyś tam, będziesz spodnie miał na szelkach, 
Kiedyś tam, kiedyś tam 
Ale dziś jesteś mały jak muszelka, 
Którą los zesłał nam 
Kiedyś tam, będziesz spodnie miał na szelkach, 
Kiedyś tam, kiedyś tam 
Królu mój, Ty śpij, Ty śpij a ja 
Królu mój, nie będę dzisiaj spał 
Kiedyś tam, będziesz miał dorosłą duszę, 
Kiedyś tam, kiedyś tam 
Ale dziś jesteś mały jak okruszek, 
Który los rzucił nam 

Link do piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yLkINrIWYSk  

2. Na podstawie  tekstu „Kołysanki”  odpowiedz na poniższe pytania: 

 co robi nadawca wypowiedzi? 

 co się dzieje z odbiorcą? 

3. Powiedz czego dowiadujemy się o odbiorcy wypowiedzi na postawie słów: „ Kiedyś tam 

będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam będziesz  spodnie miał na szelkach”? 

 Podkreśl w tekście fragmenty, które są porównaniami. Wyjaśnij  na jakie cechy 

odbiorcy wskazują. 

 Znajdź i wypisz do zeszytu te fragmenty, w których podmiot liryczny zwraca się 

bezpośrednio do odbiorcy. 

Nowa wiadomość!!! 

Zdrobnienie  -  to wyraz oznaczający niedorosłą, młodą, małą istotę, roślinę, rzecz lub 

wyrażający nasze pozytywne, pieszczotliwe nastawienie do kogoś lub czegoś np.  kot- 

kotek, kotuś, kiciusia ; mama – mamunia, mamusia itp. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yLkINrIWYSk


 Wypisz z wiersza wszystkie zastosowane przez poetkę zdrobnienia. 

 

4. Wypisz do zeszytu jakie uczucia – twoim zdaniem- ujawniają się w wypowiedzi osoby 

mówiącej w wierszu.  

5.  Napisz krótkie opowiadanie z zastosowaniem zdrobnień.  

 

język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  2: Jak wyrazy łączą się ze sobą? Poznajemy związki wyrazowe. 

 

Nowa wiadomość  !!! 

Wyrazy w wypowiedzeniu mogą się łączyć w różny sposób.  Grupę wyrazów, w której jeden jest  

wyrazem określanym (nadrzędnym), a drugi – określającym (podrzędnym) , nazywamy związkiem.  

  np.    

   wspaniała    <--jaka?-------- muzyka  

                                                wyraz podrzędny  (P)                                wyraz nadrzędny  (N) 

(określający )    (określany ) 

 

 

grać  ------------na czym?------ na fortepianie 

   wyraz nadrzędny  (N)   wyraz podrzędny  (P)                                 

   (określany )    (określający ) 

 

 

krzyczeć --------jak?--------------- głośno 

   wyraz nadrzędny  (N)   wyraz podrzędny  (P)                                 

   (określany )    (określający ) 

 

UWAGA ! 

W zdaniu mogą się znaleźć wyrazy, które nie wchodzą w żadne związki – np. spójniki.   



1. Do wyrazów z poniższych zdań dopisz słowa, które odpowiadają na podane pytania.  

 

Rodzina daje nam poczucie bezpieczeństwa.  

     

rodzina  ---co robi?------- > daje 

     <---kto?------------ 

 

daje       ----co?-----       poczucie ----czego?------ 

 -----komu?- 

 

2.  Przeanalizuj poniższe wypowiedzi i uzupełnij tabelkę według wzoru:  

 Mój brat najchętniej się uczy przy muzyce przy piosenkach ulubionego zespołu. 

 Słuchanie dobrej muzyk pomaga mi w nauce.  

Wyraz określany Pytanie Wyraz określający 

brat czyj? mój  

   

   

   

 

Nowa wiadomość !!! 

Ciąg wyrazów pełniących w zdaniu tę samą funkcję, wśród których  nie da się wyróżnić wyrazów  

określających i określanych  (są względem siebie współrzędne) nazywamy szeregiem.  

3.  Z podanych wypowiedzeń wypisz wszystkie szeregi :   

 Ścisz tę hałaśliwą, nieznośną muzykę. 

 Nie sprawia nam wtedy trudności ani pisanie wypracowań, ani rozwiązywanie 

czasochłonnych, skomplikowanych zadań matematycznych.  

 

 

 

 

 

 



język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  3: O tradycjach i zwyczajach, tych dawnych i Tych całkiem nowych. Fragmenty „Pana 

Tadeusza” Adama Mickiewicza.  

1. Przeczytaj uważnie  fragmenty z trzech ksiąg  „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza :  

 

 Księga I   

 
Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, 
Wesołe, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe 
Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną, 
Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną; 
Panny tuż za starszymi, a młodzież na boku; 
Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku 
(Tak każe przyzwoitość). Nikt tam nie rozprawiał 
O porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał: 
A każdy mimowolnie porządku pilnował; 
Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował,s 
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu 
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. 
Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, 
Z jego upadkiem domy i narody giną. 
Więc do porządku wykli domowi i słudzy; 
I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, 
Gdy Sędziego nawiedził, skoro pobył mało, 

Przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. 

 

 Księga IV  

 

Tymczasem na Wojskiego rozkaz pęki wrzosu, 
Suche chrusty i pniaki rzucono do stosu. 
Bucha ogień, wyrasta szara sosna dymu, 
I rozszerza się w górze na kształt baldakimu. 
Nad płomieniem oszczepy złożono w koziołki, 
Na grotach zawieszono brzuchate kociołki; 
Z wozów niosą jarzyny, mąki i pieczyste, 
I chleb. 
.  
W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno 
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną; 
Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, 
Ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. 
Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, 
Trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy.  
 
Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada 
Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. 
Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, 
Która, wedle przysłowia, sama idzie w usta; 



Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa 
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa; 
I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie 
Soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie 
I powietrze dokoła zionie aromatem. 
  
Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym wiwatem, 
Zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie; 
Miedź grzmi, dym bucha, bigos jak kamfora ginie; 
Zniknął, uleciał; tylko w czeluściach saganów 
Wre para jak w kraterze zagasłych wulkanów. 
 

 

 Księga XII  

Poloneza czas zacząć. — Podkomorzy rusza 
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa pokręcając, podał rękę Zosi 
I skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi. 
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, 
Dano hasło, zaczęto taniec: on prowadzi.(…)  
 
Ustępują mu z drogi, — i zmieniwszy szyki, 
Puszczają się znów za nim. — 
Brzmią zewsząd okrzyki: 
«Ach to może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi, 
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!» 
I szły pary po parach hucznie i wesoło, 
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, 
Jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów; 
Mieni się cętkowata, różna barwa strojów 
Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, 
Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca 
I odbita o ciemne murawy wezgłowia. 
Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia! 
 

 

Cała lektura dostępna pod poniższym linkiem 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/  

2. Ustal co jest tematem każdego z powyższych fragmentów „Pana Tadeusza” i nadaj im tytuły. 

3. Opisz w kilku zdaniach w zeszycie obyczaje ukazane we fragmentach. 

4. Na zadanie domowe  opisz krótko sytuacje, w których dzisiaj w twoim domu, szkole lub 

regionie przykłada się wagę do zachowania zgodnego z  utrwalonym zwyczajem (tradycją, 

ceremonią).  

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/


 

 

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 ). 

 


