
Dzień dobry klaso 4! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Za chwilę poznacie kolejną nieodmienną część mowy, która pojawia się bardzo często  
w wypowiedzeniach. Dowiecie się... 

 

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

Lekcja – 18.05.2020 

Temat: Po co nam spójnik? 

1. Przeczytajcie wypowiedzi w dymkach na planszy pt. „Zwiedzamy galerię sztuki” na str. 
346 w podręczniku. 

2. Wykonajcie ćw. 1 pod planszą. Uzupełnijcie w zeszycie tabelę wpisując w odpowiednie 
miejsca zdania i równoważniki zdań. 

Zdania Równoważniki zdań 
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3. Wykonajcie do zeszytu ćw. 2 str. 345. (By połączyć 2 zdania należy wybrać jeden wybrany 
w rozsypance wyraz.) 

4. Jak zauważyliście, żeby połączyć różne wyrazy lub wypowiedzi używamy określonych 
części mowy. Nazywają sie one spójnikami. Zapiszcie w zeszycie: 

Spójniki to części mowy, które łączą wyrazy w wypowiedzeniach i informują o relacjach 
między nimi. Np.  

Uczę się w domu i systematycznie odrabiam lekcje. 

Kasia lubi czytać książki, dlatego często je wypożycza w bibliotece. 

Przed niektórymi spójnikami stawia się przecinek, przed innymi nie. Zapiszcie informacje, 
które trzeba zapamiętać: 

Spójniki, przed którymi zazwyczaj stawiamy przecinek: 

ale, jednak, więc, zatem, toteż, lecz, bo, ponieważ, dlatego, gdyż, aby 

Spójniki, przed którymi nie stawiamy przecinka: 

i, oraz, ani, lub, albo 

5. Wykonajcie ćw. 4 ze str. 347 w podręczniku. Zapiszcie do zeszytu przekształcone zdania  
z wprowadzonymi spójnikami. 

6. Ćwiczenie do zeszytu: Otocz kółkiem spójniki w podanych zdaniach. 

Ola i Ania poszły na spacer. 

Pojedziemy na narty lub pójdziemy na spacer.  

Pies lubi biegać, lecz dziś jest mokro. 

Chciałem zjeść lody, jednak lodziarnia była zamknięta. 

Idź do sklepu, aby kupić chleb. 

Mamy dzisiaj zadanie z polskiego oraz z matematyki. 

Kocham sport, więc często oglądam mecze i sam gram w siatkówkę. 

Idę pobiegać, gdyż ruch to zdrowie. 

Karolina lubi gotować, zatem spodziewamy się dzisiaj pysznego obiadu. 

Planujemy wycieczkę w góry albo nad jezioro. 

Pomogliśmy sąsiadce, bo nas poprosiła. 



Tomek kupił nowe lego, ponieważ brakowało mu klocków do zabawy. 

Nadeszło lato, dlatego wyjeżdżamy nad morze. 

7. Ćwiczenie dla chętnych – waszym zadaniem jest znaleźć spójnik w zdaniu: 

http://pisupisu.pl/klasa5/znajdz-spojnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi z zasobów internetowych. 


