
Kiedy usłyszysz trzykrotne klaśnięcie, rozdaj klasie paski papieru z 

zadaniem i poproś o ich przeczytanie. 

 

Kiedy klasa będzie czytać zadanie na paskach papieru, odlicz w myślach 

do 20, a następnie wstań i zapytaj: Czy i dlaczego warto używać 

przecinków?  

 

Kiedy usłyszysz pytanie: Czy i dlaczego warto używać przecinków?, weź 

patyczki i wylosuj 5 osób do odpowiedzi, a następnie odłóż patyczki. 

 

Kiedy ktoś odłoży patyczki, wstań i zapytaj: Czy ktoś chciałby coś dodać? 

 

Kiedy ktoś zapyta: Czy ktoś chciałby coś dodać?, poczekaj do końca 

odpowiedzi, a następnie poproś, aby Twoje koleżanki i koledzy zapisali 

w zeszytach, że mamy 4 rodzaje spójników. 

 

Kiedy Twoje koleżanki i koledzy zapiszą w zeszytach, że mamy 4 rodzaje 

spójników, podejdź do tablicy i dokładnie ją zetrzyj. 

 

Kiedy ktoś zetrze tablicę, wstań, podejdź do niego, przytul i powiedz: To 

wspaniałe, że tak dbasz o czystość. 

 

Kiedy ktoś podziękuje komuś za czystość, wstań i zapisz na tablicy 

rodzaje spójników: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe. 



 

Kiedy ktoś zapisze na tablicy rodzaje spójników, wstań i powiedz: Łączne 

to na przykład: „i”, „oraz” i zapisz je na tablicy. 

 

Kiedy ktoś napisze na tablicy: „i”, „oraz”, wstań i powiedz: Rozłączne to 

na przykład: „albo”, „lub”, „bądź” i zapisz je na tablicy.  

 

Kiedy ktoś napisze na tablicy: „albo”, „lub”, „bądź”, wstań i powiedz: 

Czas na 3-minutową gimnastykę i wskaż osobę, która ją poprowadzi. 

 

Kiedy skończy się klasowa gimnastyka, wstań i powiedz: Przeciwstawne 

to na przykład: „a”, „ale”, „lecz”, „jednak”, „tymczasem” i zapisz je na 

tablicy.  

 

Kiedy ktoś napisze na tablicy:  „a”, „ale”, „lecz”, „jednak”, „tymczasem”, 

wstań i powiedz: Wynikowe to na przykład „więc”, „zatem”, „dlatego”, 

„czyli”, i zapisz je na tablicy.  

 

Kiedy ktoś napisze na tablicy: „więc”, „zatem”, „dlatego”, „czyli”, wstań 

i powiedz: A teraz zapiszcie podane przykłady w zeszytach. 

 

Kiedy wszyscy zapiszą przykłady w zeszytach, wstań i powiedz: A teraz 

uściskajcie osoby, które siedzą obok was. 

 



Kiedy wszyscy się uściskają, weź ze stołu patyczki i wylosuj pary. 

 

Kiedy zostaną wylosowane pary, wstań i poproś, aby pary same 

wymyśliły zdanie, w którym miejsce postawienia przecinka zmienia 

znaczenie. 

 

Kiedy wszyscy już wymyślą zdanie, zapytaj, kto ma ochotę je przeczytać. 

 

Kiedy już wszyscy przeczytają zdania, wstań i krzyknij: Jesteśmy taką 

cudowną klasą! 

 

Kiedy usłyszysz: Jesteśmy taką cudowną klasą!, wstań i zawołaj: 

Kochajmy się! i zatańcz. 

 

 


