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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Jak zapisać dialog? 

 

1. Przypomnienie znanych znaków interpunkcyjnych i zasad ich stosowania (w formie słoneczka) 
2. Wyjaśnienie pojęcia dialog oraz zapoznanie z zasadami zapisania dialogu – podręcznik str. 271. 
3. Praca z tekstem – czytanie przykładowego dialogu – podręcznik str. 272, zwrócenie uwagi na 

zapisane na marginesie wskazówki. 
4. Ćwiczenie 1 str 272. 
5. Zapisanie synonimów do słowa powiedzieć (słoneczko). 
6. Wspólne wykonanie ćw. 3 i 6 str. 272. 
7. Wykonanie ćwiczeń z karty pracy  

Karta pracy  

Mistrzowie dialogu  
 

1. Przeczytaj tekst. Podkreśl wypowiedzi narratora, a następnie zaznacz dowolnym kolorem 

myślniki. 

 

Jeremiasz zwolnił, kiedy wychodziła ze szkoły, a potem przystanął. I stał tak długo, aż Andzia znalazła się 

obok niego. 

– Dzisiaj wziąłem specjalne śniadanie dla twoich kaczek – powiedział, lepiąc wielką śnieżną kulę. – A 

Zośki nie słuchaj. Ona się nie zna nawet na samochodach. 

– Ja też nie za bardzo – zaczerwieniła się trochę.  

 

2. Uzupełnij dialog wypowiedziami zamieszczonymi w ramce.  

 

 

 

 

 

– Wiesz, na pewno przeczytam książkę Barbary Kosmowskiej ................................................................................................... 

 

– Ja też z chęcią poznam historię Andzi ............................................................................................................................................................................ 

 

– To może chodźmy do biblioteki ............................................................................................................................................................................................... 

 

– Dobrze! Najlepiej od razu, zanim skończy się przerwa ....................................................................................................................... 

 

– przytaknęła Ania.                                  – zgodziła się Ania. 

– powiedziała Ola.                – zaproponowała Ola. 

 



3. Zapoznaj się z fragmentem książki Wakacje Mikołajka. Następnie podkreśl wypowiedzi narratora 

oraz wstaw brakujące dwukropki i myślniki.   

 

Wczoraj po kolacji tata spojrzał na nas z obrażoną miną i powiedział 

......... Słuchajcie! W tym roku ja decyduję i nie życzę sobie żadnych dyskusji! Pojedziemy na Południe. Mam 

adres willi do wynajęcia w Leśnych Kątach. Trzy pokoje, woda bieżąca, światło. Nie chcę słyszeć o 

żadnym pensjonacie, gdzie obrzydliwie karmią. 

......... Dobrze, kochanie ......... powiedziała mama. .........  uważam, że to świetny pomysł. 

......... Juhu! ......... zawołałem i zacząłem biegać dookoła stołu, bo jak się człowiek cieszy, to trudno mu usiedzieć 

na miejscu. 

Tata otworzył szeroko oczy, jak zawsze, kiedy jest zdziwiony, i zapytał......... 

......... Ach, tak? 

Kiedy mama sprzątała ze stołu, tata wyciągnął z szafy swoją maskę pływacką. 

......... Zobaczysz, Mikołaj .........   powiedział .........   całymi dniami będziemy pływać pod wodą i łowić ryby. 

 

 

 

 

 
 

8. Zadanie domowe – zeszyt ćwiczeń str. 129.  

 


