Lekcja w poniedziałek 27.04.2020 r.
Temat: O wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych.
Pracujemy z podręcznikiem str. 216.
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. Zapisujemy 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.
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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?
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2
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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. Dla utrwalenia wykonajcie ćwiczenia online:
http://pisupisu.pl/klasa8/wypowiedzenia-wielokrotnie-zlozone
7. Następnie w zeszycie wykonajcie wykres poniższych zdań (tak jak
powyższe przykłady) i prześlijcie mi zdjęciem, jak zrobiliście je, na
mojego maila do godz. 18.00.

a) Gdy spojrzał na matkę, wiedział, że domyśliła się, że ją okłamał, bo brakło
mu odwagi. (podpowiedź: zdaniem nadrzędnym będzie zdanie 2, wszystkich
zdań będzie 5).
b) Chciałem odrobić zadanie, ale przyszedł kolega, więc zaczęliśmy grać na
komputerze.

Lekcje we wtorek 28.04.2020 r. i środę 29.04.2020 r.
Temat: Zdania znamy doskonale –utrwalenie widomości.
Pracujemy z ćwiczeniami str. 48 -50.
1. W ramach przypomnienia i utrwalenia wiadomości zachęcam do obejrzenia
filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=2bpyC3SFaLo
2. W ćwiczeniach wykonujemy kolejno zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 48 -50.
3. Następnie wykonujemy ćwiczenia, klikając w linki:
http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-pojedyncze-i-zlozone
http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-zlozone-wspolrzednie
http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-zlozone-wspolrzednie-i-podrzednie
http://pisupisu.pl/klasa7/zdania-zlozone-podrzednie-czlon-nadrzedny-i-podrzedny
http://pisupisu.pl/klasa7/typy-zdan-zlozonych-podrzednie

UWAGA!
W środę prześlę Wam test (oczywiście ze zdań), który będziecie
wykonywać w ramach środowej lekcji, później prześlecie mi go (do godz.
18.00) na mojego maila, a ja ocenię Waszą pracę, aby sprawdzić, czego
nauczyliście się.

Lekcje w czwartek 30.04.2020
Temat: Pieniądze szczęścia nie dają – przesłanie płynące z „Opowieści
wigilijnej”.
Wprowadzenie:
Lekcja poświęcona będzie powtórzeniu „Opowieści wigilijnej” Karola
Dickensa.

1. Aby przypomnieć sobie treść utworu, oglądacie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U
2. Następnie wykonajcie testy:
http://pisupisu.pl/klasa7/opowiesc-wigilijna-test-1
http://pisupisu.pl/klasa7/opowiesc-wigilijna-test-2
3. Przeczytajcie sobie notatki z lektury z zeszytu z klasy 7.
4. Wykonajcie notatkę do zeszytu:
a) uzupełnijcie tabelkę
Nazwa ducha

b) Wyjaśnij,

dlaczego

Co pokazuje?

Ebenezera

dynamiczną.(2-3 zdania).

Scrooga

nazywamy

postacią

