Klasa VII
Lekcja w środę 15.04.2020 r.

Temat: Kim jestem? Czym się wyróżniam? Co mogę zaoferować innym? –
pytania współczesnego Polaka.
Pracujemy z podręcznikiem str. 171- 173.
1. Zapisujemy w zeszycie na środku słowo Polska i dopisujemy własne
skojarzenia.

POLSKA

2. Kończymy (w zeszycie) rozpoczęte wypowiedzenia:
5 najsłynniejszych Polaków to: …………………………………….
Polskość dla mnie to: ……………………………………………..
Cechy, które wyróżniają Polaków od innych narodów to: ……………
3. Czytamy tekst „Odkrywanie polskości” podręcznik str. 171-173.
4. Odpowiadamy ustnie na pytania 1, 2, 4, 5.
5. Zapoznajemy się z pojęciem stereotyp i zapisujemy jego znaczenie do
zeszytu.
stereotyp – to uproszczony, ogólnie przyjęty (nie zawsze prawdziwy)
sposób myślenia o danej grupie ludzi, narodzie lub zjawiskach np.
blondynka – ładna, ale niezbyt mądra;
6. Ćwiczenie 3 wykonujemy pisemnie do zeszytu.

Lekcja w czwartek 16.04.2020 r. i piątek 17.04.2020 r.
Temat: O wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych.
Pracujemy z podręcznikiem str. 232 – 233. oraz ćwiczeniami str. 42 -45.
Wprowadzenie do lekcji:
● Zapisujemy zdanie w zeszycie.

Wiedziałem, że przyjedziesz i zostaniesz na dłużej.
● Podkreślamy orzeczenia (co robi?, co się z nim dzieje?)
Wiedziałem, że przyjedziesz i zostaniesz na dłużej.
● Mamy 3 orzeczenia, więc zdanie jest wielokrotnie złożone.
2. Zapisujemy wniosek do zeszytu:
Wypowiedzenie wielokrotnie złożone składa się z trzech lub więcej
wypowiedzeń, czyli musi mieć 3 lub więcej orzeczeń.
3. Wykonujemy ćwiczenie na rozgrzewkę z podręcznika na str. 232.
4. Zapisujemy powstałe zdanie w zeszycie i krok po kroku będziemy
wykonywać wykres.
1. Podkreślamy orzeczenia.2. Oddzielamy zdania i numerujemy je.
3. Próbujemy zadać pytania. 4. Rysujemy wykres. 5. Podpisujemy zdania.
1

2

dlaczego?

Jutro zamierzamy zdobyć szczyt, więc musimy wyjść wcześniej, ponieważ
3

jaką?

mamy przed sobą długą i trudną trasę, która prowadzi przez kamienistą
4
przełęcz i wąskie skalne półki.

WYKRES
1

więc

2

dlaczego?
3

jaką?
4

Podpisujemy zdania:
1- zdanie główne
2: 1 – zdanie współrzędnie złożone wynikowe (bo jest spójnik „więc” i nie da
się zadać pytania)

3:2 – zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny (bo zadaliśmy
pytanie „dlaczego?”)

4:3 – zdanie złożone podrzędnie przydawkowe (bo zadaliśmy pytanie „jaką?”)
5. Wykonujemy wspólnie kolejne zdanie.
kiedy?

1

2

3

Kiedy świeci słońce, wszyscy się cieszą i wychodzą na spacery.

Wykres
2

i

3

kiedy?

1
2 – zdanie główne
1:2 – zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe czasu (bo zadaliśmy pytanie
„kiedy?”)

3:2 – zdanie złożone współrzędnie łączne (nie da się zadać pytania, bo jest spójnik
„i”, a jak jest taki spójnik, to zdanie jest łączne).

6. Wykonujemy ćwiczenie 5 z podręcznika na str. 233 i jednego z nich
wykonujemy wykres w zeszycie . Można mi przesłać wykonane zadanie,
to sprawdzę i udzielę wskazówek.
7. https://www.youtube.com/watch?v=t7ufSo7Y5dM

Lekcja w piątek 17.04.2020 r.
Temat: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone - ćwiczenia.
Pracujemy z ćwiczeniami str. 42 -45.
1. W ramach przypomnienia i utrwalenia wiadomości zachęcam do obejrzenia
filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=t7ufSo7Y5dM

2. W ćwiczeniach wykonujemy kolejno zadania: 1, 2, 3, 5, 6. Dla chętnych
zadanie 4 i 7. (Podpowiedź do zadania 7: Słuchając muzyki, Ania
rozmyślała, czy postąpiła właściwie, kiedy odmówiła bratu).

