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Temat 1: Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima „ Figielek”. . 

1. Podziel podane wyrazy na sylaby. Utwórz nowy wyraz biorąc 2. sylabę z pierwszego wyrazu, 2. 

sylabę z drugiego wyrazu i 3. sylabę z trzeciego wyrazu. Wyjaśnij znaczenie powstałego słowa, 

a następnie zapisz kilka jego synonimów.   

konfitura  

nagietek  

węgielek   

2. Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima, podręcznik- s. 238 i zastanów się, jaki jest charakter tego 

utworu. 

3. Wypisz do zeszytu rzeczowniki i czasowniki celowo dobrane w wierszu w pary ( np.: komar- 

przekomarzać się ). 

4. Co Cię zaskoczyło w ostatnim wersie wiersza? 

5. Uzupełnij podane w zadaniu nr 4 ( s. 238) porównania. 

6. Dopasuj do wyrażeń z zadania nr 5 ( s. 238) właściwe przymiotniki. 

           

Temat 2: Ogłoszenie jako krótki tekst użytkowy. 

1. Wyobraź sobie, że zaginęło Twoje domowe zwierzątko i bardzo chcesz je odnaleźć. W tym 

celu napisz ogłoszenie, pamiętając o tym, że ogłoszenie jest krótkim tekstem użytkowym, 

mającym na celu przekazanie odbiorcy określonej informacji i zachęcenie go do kontaktu                   

z autorem ogłoszenia. Najczęściej ogłoszenie drukuje się w prasie lub umieszcza w Internecie, 

na tablicach i słupach ogłoszeniowych.                                                                                                

W razie wątpliwości skorzystaj z planu umieszczonego w podręczniku- s. 237. 

2. Porównaj dwa ogłoszenia zamieszczone na s. 237. Określ, kto napisał każde z nich. Popraw 

ten tekst, w którym zabrakło ważnych informacji. 

 

Temat 3: Nieosobowe formy czasownika. 

1. Uporządkuj podane czasowniki według wskazań. 

malować, koszono, szumiał, umyć, zmywała, zamknąć, kopać, lśniły, spać, zasypano, jechało, 

myśleć, pisaliśmy, wyśmiać, żałować, ogłaszał, zamknięto, trąbić, stanęli, śpiewać, 

pomalowano, marzyła, biec, oklaskiwały, wziąć, odkurzono, móc 

 CZASOWNIKI, W KTÓRYCH MOŻNA OKREŚLIĆ OSOBĘ 

 CZASOWNIKI, W KTÓRYCH NIE DA SIĘ OKREŚLIĆ OSOBY 

2. Przeczytaj uważnie definicję zapisaną na stronie 242 w podręczniku i zapamiętaj.  

3. Uporządkuj podane czasowniki w formie nieosobowej. 

 pomalowano, umyto, zmywano, zamknięto, wykopano, pominięto, spano, zasypano, 

jechano, przemyśleć, wypisano, zaśmiecono, pożałować, ogłaszać, sprzątnięto, zatrąbić, 

stanąć, zaśpiewać, podano, marzyć, domknięto, oklaskiwać, wykoszono, zrozumiano, 

odkurzyć 

BEZOKOLICZNIKI   

FORMY ZAKOŃCZONE NA   -NO  

FORMY ZAKOŃCZONE NA   -TO 



4. Utwórz nieosobowe formy czasowników zakończone na –no lub –to , pochodzące od 

bezokoliczników: 

zgubić, podlewać, sklejać, przyciąć, otworzyć, zdjąć, umyć.  

 

Temat 4: O jakich wydarzeniach jest mowa w tekście Anny Świrszczyńskiej „ W dniu 3 maja” ? 

Przypomnijmy wiadomości-  Konstytucja 3 maja: oficjalna ustawa rządowa, pierwsza w Europie 

ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92, ustalała ustrój Rzeczypospolitej 

zgodnie z ideami oświecenia; pozostawiając ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, z zasadą 

dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów 

(ograniczenie roli senatu i sejmików); obalona w 1792 r. przez zbrojną interwencję Rosji.   

 Dzieje obchodów święta: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 

kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r. – do czasu, kiedy w wielu 

miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tej pory władze komunistyczne zabroniły 

publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to 

zostało oficjalne zniesione Ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Przywrócono je do 

kalendarza świąt państwowych Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 o przywróceniu Święta Narodowego 

Trzeciego Maja (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta miały miejsce 

w 1990 roku w Warszawie na placu Zamkowym.  

1. Odczytaj  tekst  „W dniu 3 maja” – podręcznik, s. 334.  

2. Jaki jest czas i miejsce wydarzeń ? 

3. Nazwij uczucia wyrażone w utworze. 

4. Przypomnij sobie z klasy IV  utwór „Mazurek Trzeciego Maja”. Napisz, jakie są podobieństwa 

między tymi utworami. 


