Урок №В28 - Части на изречението.
1. Цел на урока. – усвояване на знания за частите на изречението. Подлог и сказуемо
в изречението

2. Функционална грамотност. – Днес Феята на Буквите пак ще ни помогне, за да
справяме по-добре с уроците си. Ще си говорим за частите на изречението, за
думичките, които вършат действия и за самите действия.

3. Ход на урока – опорни точки.
А) Подлог – главна част на изречението. С нея се означава вършителят на действието в
изречението.

Подлогът може да бъде изразен чрез:
съществително име – Децата играят на двора;
прилагателно име – Големите бързо взеха преднина;
числително име – Тримата първи стигнаха до хижата;
местоимение – Те бяха горди с постижението си;
Подлогът винаги може да бъде заменен с лично местоимение в именителен падеж –
аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те.

Б) Подлогът и сказуемото (главните части на изречението) винаги се съгласуват по
лице и число, а понякога и по род:
Една сутрин Мария (тя – 3 л., ед. ч.) излезе (тя излезе – 3. л., ед. ч.) на разходка.
Мария и Светла(те – 3 л. мн. ч.) стоят (те стоят – 3 л., мн. ч.)на първия чин.

В) Сказуемо – главна част на изречението; означава действието в изречението.
Днес ще ходя в парка; Вчера щяхме да ходим; Иван не дойде в парка.

Съставно именно сказуемо :
– образува се с помощта на спомагателния глагол съм и именна форма (същ. име,
прилаг. име, числ. име, местоимение и др.)
Аз съм щастлива;

4. Примери и задачи.
А) Открий и подчертай подлозите в изреченията:
Иван пише писмо.
Учениците слушат внимателно учителката си.
Тодор боядиса тавана на стаята си.
Румен и Явор отидоха на разходка.
Той е виномен за всичко!
Двамата са добри приятели.
Б) Членувайте правилно думите. Подчертайте подлозите и сказуемите в тях.
А) Крадец
Един човек имал в плевнята си сено. Някой започнал да му го краде. Стопанин.... се
чудел как да хване крадец... . Веднъж се оплакал на съсед.... си. Казал му, че ще
познае злосторник.... по комар...., който е кацнал на калпак.... му. Съсед.... Веднага
махнал с ръка. Искал да изгони комар....
Така селянин.... разбрал кой е крадец....
Народна приказка
Б)

Кълвач.... дълбае ствол.... на дървото.

Храбрец.... никога не става беглец.

Вятър.... подгони облак.... към морето.
Кораб.... се отдели от кея на пристанището.
Ученик.... поздрави учител....

