
Dzień dobry klaso 5a! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Dzisiaj przedstawię wam drugie określenie czasownika w zdaniu– dopełnienie. ☺☺☺  

Bądźcie dzielni! ☺☺☺ Ucieszy was wiadomość, że to już ostatnia część zdania, jaką macie 
poznać i zapamiętać. ☺☺☺ W czwartek zaproszę was do „Tajemniczego ogrodu”! ☺☺☺ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekcja – wtorek 05.05.2020 

Temat: Okolicznik, czyli drugie określenie czasownika w zdaniu. 

1. Przypomnijcie sobie informacje na temat poznanych już części zdania: orzeczenia, 
podmiotu, przydawki i dopełnienia.  

2. Otwórzcie podręcznik na str. 292 i przeczytajcie definicje okolicznika. Zapiszcie  
w zeszycie: 

Okolicznik – część zdania, która nazywa sposób wykonywania czynności, jej przyczynę, czas, 
miejsce. Odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?, po co?, dlaczego?, mimo co?, pomimo 
co?, wbrew czemu?, jak długo? 

3. Wykonajcie ze mną do zeszytu ćw. 5 str. 293 – podręcznik. Powiedzmy, że wybraliśmy 
opis drugi.  

Żeby nam było łatwiej podkreślimy orzeczenia, bo do nich mamy szukać określeń. 

Część zdania rozpoznajemy po pytaniu, na jakie odpowiada.  

(Sami widzicie, jak ważne jest nauczenie się definicji orzeczenia, podmiotu, przydawki, 
dopełnienia i okolicznika na pamięć. Bez tego nie będziecie umieli ich określać. To trzeba 
umieć jak wierszyk. ☺☺☺) 

Zapiszcie w zeszycie (Myślimy, nie - tylko przepisujemy! ☺) 

Twój komputer zazwyczaj pracuje dość długo. Niekiedy zapominasz o domowych 
obowiązkach. Zadania szkolne wykonujesz szybko i pobieżnie. Bardziej kontroluj czas 
spędzany przed komputerem. 
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Jak zauważyliście, niektóre wyrazy ze zdań pozostały nam niewpisane do tabeli. Stało się tak, 
ponieważ tabela miała przedstawiać tylko określenia czasownika (orzeczenia). 

4. Zapraszam do epodręcznika. Wykonajcie znajdujące się tam ćwiczenia (nie trzeba ich 
pisać do zeszytu). Sprawdzamy poprawność odpowiedzi klikając ikonkę: Sprawdź. 

 https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe 

5. Uzupełnijcie w zeszycie ćwiczeń rozdział „Okolicznik i dopełnienie” str.110 – 113. 

 


