Dzień dobry! ☺☺
W tym tygodniu nauczymy się rysować
wykres zdania pojedynczego. Będziemy
pracować z podręcznikiem, ale będę was
też prosić o uważne obejrzenie
zaproponowanego filmu. Ułatwi wam on
zrozumienie tego procesu.
Do wykresów zdań będziemy często
wracać w tej i w następnych klasach, więc
dobrze by było, żebyście zapamiętali jak
najwięcej.☺☺☺
Wierzę w was !!! ☺☺☺
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lekcja – poniedziałek 27.04.2020
Temat: Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego.

1. Przeczytajcie definicje na temat związków wyrazów i wykresów zdań pojedynczych
ze str. 260 z podręcznika. Przeanalizujcie przykład na str. 261.
2. Zapiszcie w zeszycie:
W zdaniu można wyróżnić pary wyrazów powiązanych ze sobą pod względem znaczenia
i formy gramatycznej. Są to związki wyrazów.
Zależności między wyrazami w zdaniu przedstawiamy w formie wykresu.
Aby narysować wykres zdania pojedynczego należy:
1. Znaleźć podmiot i orzeczenie, czyli związek główny. (Podmiot podkreślić jedną linią,
a orzeczenie dwiema.)
2. Wskazać określenia i przyporządkować je do grupy podmiotu i orzeczenia. (Określenia w
zdaniu podkreślamy linią falistą.)
3. Umieścić na wykresie związki wyrazowe w grupie podmiotu i grupie orzeczenia.
4. Pod każdym wyrazem zapisać odpowiednią część zdania (na razie znacie podmiot
i orzeczenie).
5. Przykłady wykresów zdań.

Pewna owca mieszkała na pięknej, zielonej wyspie.
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Czerwone kwiaty zakwitły rano w doniczce.
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3. Teraz obejrzyjcie zapowiadany filmik. Prowadzący pokaże wam krok po kroku 2 przykłady
wykonania wykresów zdań. Oglądajcie uważnie:
https://www.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0
4. Przy okazji „filmowych” wykresów przypomnieliśmy sobie bohaterów „Chłopców z Placu
Broni”. ☺☺☺ To tyle na dzisiaj. Potrenujcie w domu i spróbujcie zrobić wykresy
poniższych zdań. Jutro je sprawdzimy. ☺☺☺
Zdolna Zuzia kupiła w sklepie farby.
Mój najstarszy brat wyjechał wczoraj do Krakowa.

