
Lekcja – j. polski kl.4bP (05.05.2020) – wtorek (2h lekcyjne) 

 

Temat: Co robi? Co się z nim dzieje? Poznajemy czasownik. 

 

Podręcznik, str. 237 

1. Czasownik, to część mowy, która nazywa czynności, stany i procesy. Odpowiada na 

pytanie: co robi? co się z nim dzieje? 

czynności – czasowniki nazywające to , co ktoś lub coś robi np. pisze, czyta, skacze, śpiewa, 

itp. 

stany – czasowniki nazywające sytuację, w której ktoś lub coś sią znajduje, np. martwi się, 

choruje, cieszy się itp. 

procesy – czasowniki, które nazywają jakąś zmianę np. topnieje, rośnie, więdnie, rozwija się 

itp. 

 

2.Wykonaj ćwiczenie 1a, b str. 237 

 

3. Przejdź do ćwiczenia 2 str. 237 

wskazówka → sposób 1 – siedzę, czekam …..itd. 

         → sposób 2 – siedzimy, czekamy …..itd. 

 

4. Przeczytaj, przeanalizuj i przepisz do zeszytu wiadomości z pierwszej niebieskiej ramki z 

wykrzyknikiem ze strony 238. 

 

5. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 238. Poprawną wypowiedź zapisz w zeszycie. 

 

6. Przeczytaj wiadomości z drugiej niebieskiej ramki z wykrzyknikiem. Zapisz ją w zeszycie. 

 

7. Przejdź do ćwiczenia 4 str. 238 

wskazówka → mogłeś – móc, denerwowałam – denerwować, przeziębisz – przeziębić,  

        odrabiaj - …………………, skończysz - ………………………., zrobię - ………………….. 

 



8. Wykonaj ćwiczenie 5 na stronie 239. 

 

9. Poprzednie ćwiczenie pomogło ci wyodrębnić czasy w jakich mogą występować 

czasowniki.  

wskazówka → Używasz ich codziennie podczas zwykłych rozmów w domu, w szkole, na 

podwórku., gdy mówisz o tym, co działo się wczoraj, w zeszłym tygodniu, w tamtym roku, 

gdy opowiadasz co robisz teraz, w danej chwili, dzisiaj oraz wtedy, gdy mówisz o tym , co 

planujesz, co będziesz robić w bliższej lub dalszej przyszłości. 

Przeczytaj i spróbuj zapamiętać wiadomości z niebieskiej tabelki z wykrzyknikiem na stronie 

239. 

 

10. Przejdź do ćwiczenia 6 na stronie 240. 

wskazówka → zamówić – zamówił, zamówiła, zamówiło, zamówili, zamówiły ….i podobnie z 

pozostałymi czasownikami 

 

11. Ćwiczenie 7 str. 240 

wskazówka → Chłopcy czytali  wiadomości z encyklopedii. 

              Dziewczynki ………………………………………………. . 

                       Koleżanki i koledzy …………………………………….. . 

  Rodzice z dziećmi ………………………………......... . 

 

 

   


