
język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  1: Jak zbudować Kupścia? Instrukcja. 

1. Przeczytaj uważnie tekst  Radomiły  Birkenmajer – Walczy pt. „Kupść”   

(podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek  „Język polski. Między nami 5”  str. 244 -249) 

2.  Ułóż pytania otwarte dotyczące treści opowiadania z użyciem  podanych wyrazów: 

- Kto? 

-Co? 

- Komu? 

- Z jakiej okazji? 

3. Wyjaśnij jaką funkcję w tekście pełnią  wyrazy zapisane wielką literą:  Ciotka, Wujek, 

Pociotek, Kuzyn? 

4. Wytłumacz w jaki sposób motto nawiązuje do treści przeczytanego utworu? 

Każdemu działaniu  towarzyszy, jak wiadomo, przeciwdziałanie, czyli ryzyko podjętej decyzji. 

 

Nowa wiadomość !!! 

 

Instrukcja  to tekst, którego celem  jest podanie sposobu postępowania w określonej 

sytuacji, np. jak coś zrobić, złożyć, uruchomić, ugotować (przepis kulinarny to też instrukcja).  

Instrukcja powinna być zrozumiała i  jednoznaczna, tak aby odbiorca nie miała wątpliwości, 

jak coś wykonać.  Może mieć różną formę: oprócz tekstu opisującego poszczególne czynności  

dołączone są rysunki lub piktogramy.  

Aby  napisać instrukcję należy: 

 Precyzyjnie i zwięźle opisać  każdy etap działania, 

 Podawać czynności  w takiej kolejności, w jakiej należy je wykonać.  

Przykładowa instrukcja składania orgiami  (kliknij w link) 

http://www.origami.art.pl/zasady/zgiecia-origami   

5. Zapisz  do zeszytu instrukcję  obsługi jednego z wybranych  przedmiotów : Krężel , Bympf, 

Strumbyks. 

Powodzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.origami.art.pl/zasady/zgiecia-origami


język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  2: O materializowaniu się myśli- czytamy fragment książki Doroty Kasjanowicz „30 

znikających trampolin”. 

 

 

1. Zapoznaj się z fragmentem książki  Doroty Kassjanowicz  pt. „30 znikających trampolin”, który 

znajduje się  w  podręczniku  do  języka polskiego pt. „Miedzy nami. Język polski 5”  GWO  

str. 250-253.  

 

2. Opowiedz jakie są twoje wrażenia po przeczytaniu tego fragmentu?  

3.  Wyjaśnij na czym polegało  i jakie mogą być skutki zmaterializowania myśli?  Na podstawie 

tekstu wytłumacz na czym polegało  zmaterializowanie trampoliny, lub myśli o pizzy?  

4. Zastanów się, które elementy tego tekstu świadczą o tym, że został on napisany po to, żeby 

na jego podstawie został nakręcony film.  

 

Nowa wiadomość !!! 

 

Scenariusz filmowy  -  to tekst, który jest podstawą filmu.  Zawiera fabułę, opis 

poszczególnych scen  oraz  dialogi.  

 

Co należy zrobić, żeby napisać scenariusz filmowy? 

 wymyślić  bohatera i historię, którą chcemy sfilmować, 

 zaplanować przebieg akcji (zdarzenia, ważne momenty, zaskakujące zwroty akcji), 

 ustalić, jakie zdarzenia zostaną ukazane w poszczególnych scenach , ułożyć dialogi 

oraz monologi bohaterów, 

 w tekście pobocznym (didaskaliach)  opisać wszystko to, co pozwoli czytającemu  

wyobrazić sobie, jak ma wyglądać sfilmowana scena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 3: Piszemy fragment scenariusza filmowego. 

 

 

 

1. Obejrzyj  uważnie  trzy  poniższe filmy instruktażowe : 

 

Tutorial. Jak napisać scenariusz filmowy? Cz. I Czas w scenariuszu 

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

 

Tutorial. Jak napisać scenariusz filmowy? Cz. II Forma scenariusza  

https://www.youtube.com/watch?v=-6eC_Y8zqBs  

 

Tutorial. Jak napisać scenariusz filmowy? Cz. III  Słowo w scenariuszu 

https://www.youtube.com/watch?v=7dz1_Q3gduM  

 

 

2.  Ustal, które części w tekście   Doroty Kassjanowicz  pt. „30 znikających trampolin” można 

wydzielić  i jak zostały one wyróżnione graficznie  typowo dla scenariusza filmowego. 

 

3. Wyjaśnij , co zawiera tekst zapisany  pochylonym drukiem  i ustal dla kogo został napisany. 

 

 

4. Wyobraź sobie jak mogłaby wyglądać inna scena z udziałem bohaterów z tej powieści.  

Zredaguj fragment scenariusza  filmowego  zawierający scenę  po odlocie statku 

kosmicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izbORjLaIcw
https://www.youtube.com/watch?v=-6eC_Y8zqBs
https://www.youtube.com/watch?v=7dz1_Q3gduM


język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  4: Związki wyrazowe w zdaniu. Poznajemy grupę podmiotu i orzeczenia.  

 

 

Nowa wiadomość !!! 

Podmiot i orzeczenie w zdaniu  tworzą  związek główny. 

Pozostałe związki to związki poboczne.  

   kto?          co robią? 

Wszystkie moje koleżanki  śpiewają w chórze. 

      podmiot        orzeczenie  

          <--------> 

     związek główny  

 

1. W poniższych zdaniach podkreśl pojedynczą linią  podmioty,  a podwójną orzeczenia.  

 Starożytni Grecy kochali muzykę. 

 Lira wywodzi się ze starożytnej  Grecji. 

 Według mitologii wynalazł ją  Hermes. 

 Ten strunowy instrument  należy do najstarszych  instrumentów muzycznych.  

 

Nowa wiadomość !!! 

Związki w zdaniu dzielą się na te, które tworzą grupę podmiotu  i grupę orzeczenia.  

Podmiot  razem z określeniami  to grupa podmiotu. 

Orzeczenie  razem z określeniami to grupa orzeczenia.  

 

   Wszystkie moje koleżanki śpiewają w chórze. 

 

 Dwa związki poboczne w grupie  podmiotu 

 

koleżanki  ---czyje?------->  moje                

 koleżanki  -------które? ---------> wszystkie  

 

 

 



Jeden związek poboczny w  grupie orzeczenia.  

 

śpiewają ---------gdzie?--------->  w chórze 

 

 

2. Wypisz ze zdań  związek główny i  związki poboczne. 

 

 Skorupa żółwia  służyła jako pudło instrumentu.  

 

związek główny…………………………………………………… 

 związki poboczne………………………………………………… 

 

 Hermes zrobił  struny z wysuszonych jelit.  

 

związek główny………………………………………………….. 

związki poboczne……………………………………………….. 

 

 Pomysłowy bóg ofiarował  lirę Appolinowi. 

 

związek główny……………………………………………….. 

 związki poboczne…………………………………………….. 

 

3. W podanych zdaniach pionową kreską  oddziel grupę  podmiotu od grupy orzeczenia. Wypisz 

wszystkie związki wyrazowe.  Zadaj odpowiednie pytania. 

 

 Moja drużyna pogratulowała mi akcji. 

 Kibice przeciwnej drużyny zamilkli  z wrażenia. 

 Bramkarz przeciwników nie wierzył własnym oczom. 

 Trener wystawił mnie do gry w pierwszym składzie.  

 

 

4. Uzupełnij w zeszycie  informacje o związkach wyrazów w podanym zdaniu.  Zadaj 

odpowiednie pytania: 

Trener szkolnego klubu piłkarskiego przyjął mnie do zespołu.  

 związek główny :……………………………………………………………………………………… 

 

 grupa podmiotu:……………………………………………………………………………………… 

 

 grupa orzeczenia: …………………………………………………………………………………… 

 

 



 

język polski, klasa  5 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 5: Kilka słów o zdrowym odżywianiu.  

 

 

1. Zapoznaj się  z tekstem Krystyny Drzewieckiej  pt. „Dieta cud, w domu głód” . Podręcznik do 

języka polskiego  „ Między nami. Język polski 5” GWO str. 257-258. 

2. Odszukaj fragmenty  tekstu dające odpowiedzi na  pytania: 

 Kto postanowił zmienić  sposób odżywiania  i dlaczego? 

 Co zostało wyeliminowane z jadłospisu? 

 Na jakich produktach opierała się  nowa dieta ? 

3. Zastanów się dlaczego należy ograniczać jedzenie słodyczy?  Zapisz swoje spostrzeżenia. 

4.  Opowiedz dlaczego chłopcu tak trudno było zaakceptować zmiany w diecie, która 

wprowadziła jego mama? 

 Znajdź w tekście fragmenty, które wskazują na negatywne  nastawienie chłopca  do   

zmian. 

 Powiedz, jak chłopiec  przyjął tłumaczenie się ojca. 

 Jak sądzicie, jakiej reakcji mamy spodziewa się chłopiec?  

5. Wymyśl  i zapisz  przepis na zdrowy deser, który składa się tylko ze zdrowych składników. 

 

Nowa wiadomość !!! 

Przepis kulinarny -   to informacja  o tym, z czego  i w jaki sposób możemy przyrządzić jakąś 

potrawę.  

W przepisie nie powinno zabraknąć  informacji, o: 

 nazwie potrawy, którą przygotowujemy; 

 czasie przygotowania; 

 składnikach i przyborach kuchennych potrzebnych do jej sporządzenia; 

 sposobie przygotowania ( co i w jakiej kolejności należy przygotować) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ). 



 


