
Klasa IV- VI  20.04 - 24.04

Homonimy to wyrazy , które brzmią tak samo , a znaczą zupełnie co innego 
np: mysz - zwierzę, mysz  do komputera,- zebra - zwierzę, zebra - pasy na 
ulicy
Przeczytaj wiersz i wypisz z niego homonimy

Jestem chochlik. Ach, szalenie 
Cieszę się, gdy jesteś leniem. 
Już hart (siła) jest psem chartem. 
A hełm? Rozbrat  wziął z żelastwem: 
Stał się Chełmem, słynnym miastem (...) 
To tylko pod piórem lenia 
  Lód w lud, czyli w ludzi zmieniam. 
Uważny uczeń, kolego,
Nie zrobi jeża z Jerzego. 
  Odróżnia od słowa morze
 Słowa: mogę, możesz, może. I pisze stóg – nie stuk siana. 
Nieuważny zaś, gdy każę coś zrobić znakomicie,
 Pisze jak na złość – karzę w zeszycie.
 A zamiast marzę, czyli bazgrzę, 
To pisze marz, czyli źle także. 
A czy ktoś wie, czym różni się 
 Bug, buk i Bóg?
Bo jeśli nie, niech pilnie uczy się!
I na ostatek – uwaga!
Warzyć od war i ważyć od waga. 
  Jeśliś ciekaw moich sztuczek, 
 Nie ucz się. Natychmiast wrócę. 

Teraz te homonimy zapisz w porządku alfabetycznym

A teraz proszę rozwiąż zagadki, a rozwiązanie zapisz na kartce.
1. Obaj się piszą inaczej, 
a jeden po drugim płynie.
Jednego porżną tracze,
a drugi w Wiśle zginie. .......................

2. Jeśli mu kto chce 
odjąć od przodu „c” – 
wtedy zamiast miasta 
o wyniosłych wieżach 



otrzyma część zbroi
dawnego rycerza. ...........................

3. To nie kaktus ani szczotka.
Może w lesie go napotkasz? ...........
4. jednego nabierzesz, gdy jesteś zuch, 
w myśl przysłowia: „w zdrowym ciele zdrowy .....................”.
Drugiego zabierzesz ze sobą na spacer. 
I choć tak samo brzmią, pisze się inaczej. .................... 
5. Biało wszędzie i rzeki pokrył twardy ..... 
Na kulig więc się wybrał wesoły, wiejski ..... 
6. Gdy spokojne – jest gładkie niby błękit nieba. 
Kłębią się bałwany, gdy się rozgniewa. ....................
7. To pytanie nie do lenia.
Kiedy morze w żet się zmienia? (kiedy pochodzi od wyrazu ...........................
8. Imię to z walecznym rycerzem skojarzyć należy 
i gdy zrymujesz, wyjdzie ci ..... 
9.  Kiedy wydam polecenie, 
znaczy że coś zrobić .................  
i gdy nie chcesz go wykonać, 
wtedy za to cię ..... .......
10. Ma je każdy człowiek 
i wy o tym wiecie, 
choć każdy trzyma je w sekrecie. ..........................
11. Co robisz, gdy w zeszycie 
bazgrołów, co niemiara 
i pani mówi, że tak napisane,
jakby kura pazurem pisała? (....................
12. Gdy jesteś sprytny, szybko odpowiedź dasz:
jaki wyraz od wagi, a jaki od waru masz? ...................................
13. Do drzwi puk, puk ktoś głośno puka,
a z tego jest nauka,
by wziąć do ręki słownik 
i wyraz bliskoznaczny znaleźć w mig ..........................
.   Przypomnienie reguły ortograficznej dotyczącej pisowni –arz w nazwach 

zawodów . 

     ten, kto drukuje -.............

ten, kto muruje -.............

ten, kto pisze kroniki -.................



ten, kto maluje -........................

ten, kto szyje futra - .................

ten, kto należy do harcerstwa -...............

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, zapisz je na kartce

Papie...    

Kołnie...

Kradzie...

Tale...

Gara...

Moździe...

Młodzie...

Koryta...

Łupie...

Kalenda...

Sandomie...


	Papie...   

