
Dzień dobry! 

Jeszcze tylko jeden dzień pracy i mamy weekend! Wróćmy do wczorajszego 

zadania z zeszytu ćwiczeń:  

Zad.2  Trzeba było ułożyć z podanych wyrazów 3 zdania pojedyncze  

nierozwinięte i 3 pojedyncze rozwinięte, np.  

a) Nierozwinięte: Dziewczynka czyta. Dzieci myślą.  Dziewczynka planuje. 

b) Rozwinięte:  Jasnowłosa dziewczynka długo czyta wiersz.  Zadowolone 

dzieci intensywnie myślą.  Zadowolona  dziewczynka planuje kolejny 

udział w konkursie literackim dla dzieci. 

Zad 3.   

  Malwina wygrała. 

 Przyjaciółka namówiła. 

 Malwina nie myślała. 

Zad. 4.  Uradowana Malwina cieszyła się z wygranego konkursu. 

             Utalentowana Malwina otrzymała nagrodę w konkursie. 

              Przyjaciele szczęśliwej Malwiny gratulowali jej wygranej. 

Oczywiście w zadaniu 3 i 4 to są moje propozycje, a Wy mogliście rozwinąć 

swoimi słowami. 

Przechodzimy do dzisiejszej lekcji: 

Temat: Co to jest zdrobnienie? 

 

Pewnie zdarzyło Wam się, że ktoś zamiast Waszego pełnego imienia, np. Adam, 

Weronika, Ala powiedział – Adaś, Weroniczka, Alunia itp.  Albo widząc 

słodkiego, małego kota, powiedzieliście- kotek! Te pełne imiona i wyraz kot 

zostały ZDROBNIONE. Zapytacie- co to jest zdrobnienie? 

 Zdrobnienie- to wyraz pochodny o znaczeniu, które w porównaniu z wyrazem 

podstawowym pomniejsza dane zjawisko. Najczęściej ma zabarwienie 

pozytywne, pieszczotliwe (Agniesia). Zdrobnienia tworzy się od innych słów za 

pomocą odpowiednich cząstek, np. kot- kotek- kotuś; mama- mamunia- 

mamusia. (Przepisz pod tematem powyższą definicję) 



Podstawową funkcją zdrobnień jest wyrażenie emocjonalnego, ciepłego 

stosunku mówiącego do rzeczy czy istoty, o której mówi. Na przykład 

powiedzenie o Annie Aneczka lub o psie piesek oznacza na ogół, że Annę czy 

psa lubimy. Gdy zdrabniamy imię lub inny wyraz, okazujemy sympatię, a 

niekiedy i coś więcej – przyjaźń, czułość, miłość. 

Chyba proste, prawda? 

Spróbujmy zrobić parę ćwiczeń. 

1. Utwórz zdrobnienia z podanymi zakończeniami wyrazów i zapisz je w 

zeszycie: 

Wzór: -ka - oczka  

- ik……………………………………. 

- unia………………………………… 

- usia………………………………… 

- iczek………………………………. 

- ątko……………………………….. 

- unio………………………………. 

- uś………………………………… 

-ek………………………………… 

Na następnej lekcji sprawdzimy, czy dobrze utworzyliście zdrobnienia.  

Miłego weekendu!!! Love! 

p.Ola 

 


