
20.05.2020r.
Temat: Mowa zależna i niezależna – wprowadzenie zagadnienia.

Cele lekcji:
– zapoznasz się ze znaczeniem terminów: mowa zależna i mowa niezależna
– poznasz formy ich zapisu
– przeanalizujesz mechanizm wzajemnego przekształcania

ZAGADNIENIE EGZAMINACYJNE !!!

Przepisz:
Czym jest mowa niezależna?
Mowa  niezależna  to  przytoczenie czyjejś  wypowiedzi  w  niezmienionej
formie, zacytowanie jej w dosłownym brzmieniu, np.

– Dokąd jedziecie? - zapytała mama.
lub:
Wychowawca odpowiedział uczniom: ''Nie znam jeszcze godziny wyjazdu.''
( podkreślone zostały przytaczane słowa)

Jak  wynika  z  powyższych  przykładów  mowy  niezależnej,  możemy  ją
zapisywać na dwa sposoby:
a) z zastosowaniem myślników
b) z zastosowaniem dwukropka i cudzysłowu

Czym jest mowa zależna?
Mowa zależna to  informacja o tym, co ktoś powiedział, w formie zdania
oznajmującego, np.
Mama zapytała, dokąd jedziemy.
Wychowawca odpowiedział uczniom, że nie zna jeszcze godziny wyjazdu.
Jak zauważyliście, przekształciłam przykłady z mowy niezależnej.
Zdania w mowie zależnej to zdania podrzędnie złożone dopełnieniowe.
                Mama zapytała, (o co?) dokąd jedziemy.
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Przypominam,  że  dopełnienie odpowiada  na  pytania  wszystkich
przypadków, oprócz Mianownika!!! 

Pora na ćwiczenia.
Ćwiczenie 1
Zamień mowę zależną na niezależną.
a) Kasia obiecała, że odwiedzi nas w niedzielę.



b) Jurek zapytał, czy będzie mógł oddać wypracowanie w poniedziałek.
c) Podróżni zażądali, aby autokar natychmiast został podstawiony. 
d) Magda pytała koleżanek, która z nich umie prowadzić samochód.
e) Ewa powiedziała, że nie lubi nosić okularów i że woli soczewki.

Ćwiczenie 2   
Zamień mowę niezależną na zależną.
a) Marek zapytał: ''Jak długo będziecie w górach?''       
b) Ojciec polecił synom: ''Umyjcie okna.''
c) - Dlaczego opuszczasz mnie, Hrabio? - zapytała Telimena.
d) - Mam pomysł na rozwiązanie tego zadania! - wykrzyknął Igor.
e)  - Domyślałam się tego – szepnęła pani Izabela po angielsku.

21.05.2020r.
Temat: Mowa zależna i niezależna – ćwiczenia w przekształcaniu.

Cele lekcji:
– utrwalisz umiejętność rozpoznawania oraz przekształcania mowy zależnej i niezależnej

Wykonaj ćwiczenia z podręcznika:
Ćwiczenie 3 str. 27
Ćwiczenie 4 str. 27

Ćwiczenie
Zamień mowę niezależną na zależną.
a)  Dziadek  oznajmił  zdecydowanym  głosem:  ''Irytują  mnie  rozmowy  o
polityce.''
b)  - Nie przeszkadzaj bratu – zwrócił się tata do Pawła.
c)  Jacek przyznał: ''Mnie też przyszedł do głowy podobny pomysł.''


