
Edukacja polonistyczna 

Czasowniki w 3 osobie liczby pojedynczej oraz rodzina wyrazów 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z edukacji polonistycznej wyjaśnię Ci, co to jest rodzina 

wyrazów i przypomnę czasowniki w trzeciej osobie liczbie pojedynczej. 

 

Na początku zapraszam Cię do przeczytania lub wysłuchania wiersza 

„Dywan”: 

„Dywan” 

Na zielonych krosnach * 

Tkała dywan wiosna 

Z kropek, kresek i zygzaków, 

Z liści szałwii, z tataraku, 

Wplotła rowek do osnowy ** 

Bukiet kwiatów kolorowych, 

Przetykany pół na pół 

Chłodnym cieniem polnych ziół. 

Przeplatała z wielką wprawą 

Szmer strumienia szumną trawą, 

Każdej trawce dla urody 

Dodawała kroplę wody. 

Haftowała ściegiem krętym 

Pszczół buczenie w liściach mięty, 

A wysoki ptasi lot 

Rozpuściła w luźny splot. 



Wreszcie, by dokończyć dzieła, 

Promień słońca z tęczy zdjęła, 

Przywiązała do osnowy 

I już dywan jest gotowy 

Aż się zając nim zachwyca 

Wreszcie będzie po czym kicać.  

 

*krosno- urządzenie do wytwarzania tkanin 
**osnowa- nitki biegnące wzdłuż tkaniny, które przeplatają się z tymi w 
poprzek 
 

W wierszu występują czasowniki. 

 Przypomnę Ci, że czasownik to część mowy, która odpowiada na pytanie: co 
robi? Co się z nim dzieje? 

Czasowniki występują w trzech czasach: 

 Czas teraźniejszy, czyli to, co się robi teraz, w danym momencie, np. 
piszę, czytam, liczę, siedzę 
 

 Czas przeszły, czyli to, co się wydarzyło kiedyś i już się zakończyło, np. 
zjadłam, ugotowaliśmy 
 

 

 Czas przyszły, czyli to, co się dopiero wydarzy, np. ubiorę się, zjem, 
narysuję 
 

Czasowniki występuję w dwóch liczbach: 

 Liczba pojedyncza, np. siedzę, śpiewam, maluje 
 

 Liczba mnoga, np. malujemy, jedziecie 
 

 



Czasowniki występują w 3 osobach w liczbie pojedynczej i mnogiej: 

Liczba pojedyncza:      Liczba mnoga 

1 osoba – ja        1 osoba- my 

2 osoba – ty        2 osoba- wy 

3 osoba- on/ona/ono      3 osoba – oni/one 

 

Teraz wyjaśnię Ci, co to jest rodzina wyrazów. 

Rodzina wyrazów to grupa wyrazów o podobnym znaczeniu, np. 

 

        Królowa   

  

 

 

Królewski           

 

  Królewna     królestwo   

    

 

 

Teraz zapraszam Cię do wykonania zadań. 

Zadanie 1 

Proszę podkreśl czasowniki w wierszu. 

 

Podkreślone czasowniki w wierszu występują w czasie ……………………………. 

 

 

król 



Zadanie 2 

Proszę spójrz na ilustrację. Co robią dzieci? Co się dzieje z huśtawką? 

 

 

Chłopcy ( co robią) …………………………………… 

Dziewczynka (co robi?) ……………………………… 

Huśtawka ( co się z nią dzieje?)………………………………. 



A teraz odmień proszę przez osoby czasownik „uciekać” i „ruszać się” w liczbie 

pojedynczej. 

 

„uciekać” 

1 osoba - ja……………………………. 

2 osoba – ty……………………………. 

3 osoba – on/ona…………………………… 

 

„ruszać się” 

1 osoba – ja ……………………………………. 

2 osoba -  ty…………………………………….. 

3 osoba – on/ona ……………………………………… 

 

Zadanie 3 

Proszę uzupełnij rodzinę wyrazów do słów: dom i kwiat. 
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Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 

 

 

kwiat 


