
Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego 
 

KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:  18-22.05.2020 
 

Przedmiot: zajęcia wyrównawcze – j.polski,  

Nauczyciel: Anna Skrzypczak 
 

Klasa: IV i  V 

Temat: Czasownik –pracowita część mowy. Utrwalenie. 

Cel: Uczeń wiec, co to jest czasownik. 

Zachęcam do wydrukowania (w miarę możliwości) karty pracy, a po powrocie do szkoły wklejenie jej do zeszytu. 

Polecenia: 

1.Mam nadzieję, że pamiętasz przypadki rzeczownika. Pamiętaj, żeby do nich wracać i 

powtarzać, bo to bardzo ważne. Dziś pora na czasownik. Z pewnością pamiętasz, że to 

część mowy, która nazywa czynność. Twoim pierwszym zadaniem jest stworzenie 

podobnej karty pracy do tej, którą przesłałam Ci w linku. Wymyśl tylko inne czynności, 

wykonaj rysunki i podpisz. Obejrzyj prezentację w całości. 

https://view.genial.ly/5e7634156d276f0db76a9a2e/interactive-image-podstawowe-wiadomosci-o-

czasowniku 

2.Zapisz poniżej w tabeli odmianę podanych czasowników:  

czytać ( czas teraźniejszy) 

myśleć ( czas przeszły ) 

https://view.genial.ly/5e7634156d276f0db76a9a2e/interactive-image-podstawowe-wiadomosci-o-czasowniku
https://view.genial.ly/5e7634156d276f0db76a9a2e/interactive-image-podstawowe-wiadomosci-o-czasowniku
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narysować ( czas przyszły) 

Pamiętaj, odmieniasz też przez osoby i liczby. Na końcu karty pracy znajdziesz odpowiedź. 

Sprawdź się! 

 CZYTAĆ  

CZ.TERAŹNIEJSZY 

MYŚLEĆ 

CZ.PRZESZŁY 

NARYSOWAĆ 

CZ.PRZYSZŁY 

liczba pojedyncza 

ja    

ty    

on    

ona    

ono    

liczba mnoga  

my    

wy    

oni    

one    

 

Załączniki do karty pracy: 
brak  

Zadania do wykonania przez ucznia: 
1Wykonanie ćwiczeń i sprawdzenie z kartą odpowiedzi 
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Forma sprawdzenia wiedzy: 
Samodzielnie z kartą odpowiedzi – ostatnia strona  

Termin oddania pracy:   
Pracy nie oddajemy 
 

Konsultacje dla uczniów: 
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,  
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl , izolunia@wp.pl   codziennie od pn – pt w godz. 8:00-14:30 
online – DISCORD – Anna Skrzypczak - codziennie 11:00-12:00 na kanale głosowym(najpierw proszę o informację, że chcecie porozmawiać online) , na kanale 
tekstowym można pisać cały czas 
przez idziennik – codziennie 

 

mailto:ania03skrzypczak@interia.pl
mailto:izolunia@wp.pl
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SPRAWDZENIE: 

Odmiana czasownika przez osoby, liczby, czas 

 CZYTAĆ  

CZ.TERAŹNIEJSZY 

MYŚLEĆ 

CZ.PRZESZŁY 

NARYSOWAĆ 

CZ.PRZYSZŁY 

liczba pojedyncza 

Ja czytam myślałam/myślałem narysuję 

Ty czytasz myślałaś/myślałeś narysujesz 

On czyta myślał narysuje 

Ona czyta myślała narysuje 

Ono czyta myślało narysuje 

liczba mnoga  

My czytamy myśleliśmy/myślałyśmy narysujemy 

wy czytacie myśleliście/myślałyście narysujecie 

Oni czytają myśleli narysują 

one czytają myślały narysują 

 


