
                                        Kochani Uczniowie! 

             Otrzymujecie kolejną partię materiału na ten tydzień. Temat 
lekcji wraz z datą proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

     Jeśli nie jesteście w stanie wykonać pewnych poleceń, tematów lub 
zagadnień, nie martwcie się. Po powrocie do szkoły omówimy je.  Jeżeli 
będą zadania domowe, to tak jak do tej pory, dam Wam na nie kilka 
dni.  

       Adres do korespondencji:  iwonadurajczyk@onet.pl 

                 Proszę pamiętać o podpisaniu prac! 

 

Temat: Wyrazy dźwiękonaśladowcze w otaczającym nas świecie. 

              Odgłosy natury.    

 

    Czy zdajecie sobie sprawę, że świat jest pełen dźwięków? Człowiek 
mówi, ptaki śpiewają, wicher huczy, piorun grzmi, śnieg pod nogami 
skrzypi. Wystarczy tylko wsłuchać się w przyrodę, w nasze otoczenie, 
aby wychwycić różnorodność odgłosów, które nam towarzyszą. 

 

   Jak pamiętasz z lekcji ! 

   Aby oddać dźwięki i odgłosy świata, używamy specjalnych słów – 
wyrazów dźwiękonaśladowczych, inaczej nazywanych 
onomatopejami. Naśladują one dźwięki wydawane przez przedmioty, 
np. dzwonek: dzyń‑dzyń, trąbkę: trutututu, odtwarzają głosy 
zwierząt: hau hau, odgłosy maszyn: wrrr. Są to także słowa, których 
brzmienie przypomina odgłosy otaczającego świata, np. szuranie, 
chlapanie, kapanie, pukanie, kwiczenie. 



 

Ilustracja przedstawia siedem fotografii, przypiętych pinezkami do 
drewnianej deski. Pierwsza fotografia przedstawia dzwonek, z 
którego korzysta się na przykład w barze. Nad zdjęciem jest napis 
„dzyń dzyń”. Druga fotografia przedstawia psa biegającego po łące. 
Nad zdjęciem jest napis: „hau hau”. Trzecia fotografia przedstawia 
pana koszącego trawę w ogródku. Nad zdjęciem jest napis: „wrr wrr”. 
Czwarta fotografia przedstawia pana pukającego do drzwi. 
Prawdopodobnie jest to listonosz. Nad zdjęciem jest napis: „puk 
puk”. Piąta fotografia przedstawia panią szurającą po wykładzinie 
kapciami. Nad zdjęciem jest napis: „szur szur”. Szósta fotografia 
przedstawia dziecko w basenie otrzepujące wodę z włosów. Nad 
zdjęciem jest napis: „plusk plusk”. Siódma fotografia przedstawia 
cieknący kran. Nad zdjęciem jest napis: „kap kap”. 

 
 Ilustracja druga przedstawia natomiast chłopca siedzącego w 
pociągu, spoglądającego przez okno. Za oknem jest szaro i pada 
deszcz.  



 
 

 

Ćwiczenia. 

Zadanie 1. 

Wyszukaj w Internecie nagrań z odgłosami i dźwiękami wydawanymi 
przez naturę. 

Znajdź takie zjawiska natury, jak: strumyk, poranek, ocean, woda, 
wiatr, burza i deszcz. Wysłuchaj i napisz jakie emocje wywołują w 
tobie dźwięki? Nazwij je. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2. 

 
      Do nazwy urządzeń i sprzętów domowych dopisz  wydawane przez nie 
dźwięki. 

garnek z gotującą się zupą ………………….             



odkurzacz…………………….. 

mikser……………………….... 

telefon………………………… 

wiertarka……………………… 

czajnik……………………….... 

gwizd, warkot, bulgotanie ,dzwonienie, turkot, szum, 

 

Wskazówka ortograficzna: 
Czy wiesz, że w pisowni wyrazów dźwiękonaśladowczych nie 
obowiązują ścisłe reguły? Jeśli nie jesteś pewny, jak zapisać wyraz 
dźwiękonaśladowczy, koniecznie zajrzyj do słownika 
ortograficznego! 

 

Zadanie domowe 

Uzupełnij zadania i prześlij na adres iwonadurajczyk@onet.pl     

Na prace czekam do 01.04.2020 r.                                                        
Powodzenia !!!  

 

   



 

 

 Temat: „ Zapisujemy” dźwięki. 

 

Jestem pewna, że przyswoiłeś wiadomości z poprzedniej lekcji. W 
związku z tym, możesz przejść do kolejnych zagadnień. 

Czas na pracę. 

Zadanie 1.                                                                                          
Przeczytaj tekst ze strony 201 „ Pieniądze szczęścia nie dają.” 

Zadanie 2. 

Odpowiedz pisemnie na zadania 6,7,8. Odpowiedzi napisz w zeszycie 
przedmiotowym. 

 

 

Temat: Wyrazy dźwiękonaśladowcze w poezji. 

Ludmiła Marjańska „Żaby”. 

 

Ćwiczenia. 

Zadanie 1.  

Wykonaj zadania 1,2 str.76 oraz 3a,b,c str. 77  

Odpowiedzi zapisz do zeszytu przedmiotowego. 

 

 



 

 



 

 



 Temat: Dlaczego i kiedy się śpiewa kołysanki? Analiza i interpretacja 
tekstu „ Kołysanka dla Okruszka”. 

                

Polecenia. 

Zadanie1. 

Przeczytaj tekst ze strony 236 „ Kołysanka dla Okruszka” 

Zadanie 2.  

Odpowiedz pisemnie na zadania 1, 2c, 3. Odpowiedzi napisz w 
zeszycie przedmiotowym. 

Możesz przesłać tylko zdjęcie! 

Na prace czekam do 05.04.2020 r 

 

 

Temat: Kilka słów o zdrobnieniu. 

 

Jak pamiętasz z lekcji zdrobnienie, to:                                                 
wyraz oznaczający niedorosłą, młodą istotę, roślinę, rzecz lub 
wyrażający nasze pozytywne, pieszczotliwe nastawienie do kogoś lub 
czegoś. 

Zdrobnienia tworzy się od innych słów za pomocą odpowiednich 
cząstek, na przykład kot – kotek, mama – mamunia. 

 

 



Zapamiętaj! 
 

Zdrobnień nie należy nadużywać. Niewłaściwe jest używanie wyrazów 
nacechowanych emocjonalnie w sytuacjach oficjalnych, urzędach, np.  

Poproszę bileciki do kontroli. (w autobusie) 

Robimy przelewik, Pani Aguniu? (w banku)  

To już wiesz z lekcji w szkole! 

 

Czas na ćwiczenia: 

Zadanie 1,2 str. 11. i 3,4,5 str. 12.  Zeszyt ćwiczeń 2 

Możesz przesłać tylko zdjęcie! 

NA PRACE CZEKAM DO 07.03.2020 R. 

Powodzenia!  

W niedzielę – 05.04.2020 dostaniesz nową porcję materiału do 
opracowania. Gdyby było coś niezrozumiałego, proszę pisać. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


