DZIEŃ KROPKI
Link do filmu animowanego:
https://www.bing.com/videos/search?q=kropka+z+lektorem&docid=608035878824249177
&mid=B7EE115D13F9EF68F196B7EE115D13F9EF68F196&view=detail&FORM=VIRE
Idea
...bo właśnie to leży u podstawy Dnia Kropki. Historia bierze się z książki Reynoldsa o małej
Vashti, która dzięki swojej nauczycielce odkrywa talent do ... rysowania kropek. To dzięki
wychowawczyni, która powiesiła jej małą kropkę w galerii dziewczynka zaczyna w siebie
wierzyć. A co najważniejsze tę wiarę w siebie przekazuje dalej! Pomaga kolejnej osobie
odkryć swoje mocne strony! Czy może być piękniejsze przesłanie niż takie? Dobro, które się
mnoży. Każdy coś potrafi, każdy ma jakiś talent.

Ty też ☺
1. Świat w kropki - rozejrzyj się wokół i napisz ( lub narysuj), gdzie jest kropka.
Jedzenie w kropki. Zwierzęta w kropki. Miejsca w kropki. Przedmioty w kropki
Inne kropki??
Pierwszy przykład już masz ☺

2. To znaki interpunkcyjne w naszym języku. Znasz je? Połącz tak, żeby pasowało. Narysuj te
znaki obok nazw.
dwukropek
wielokropek

wykrzyknik
przecinek
nawias
średnik
pytajnik
kropka
cudzysłów
myślnik

stawiamy po wypowiedzeniach, tj. po zdaniu lub
równoważniku zdania;
jest znakiem średniej mocy, stawiamy tam, gdzie
kropka byłaby znakiem za silnym, przecinek zaś za
słabym;
oddziela mniejsze całości w obrębie wypowiedzenia;
wprowadza dopowiedzenia, uzupełnienia tekstu
głównego;
służy do zaznaczenia cudzej wypowiedzi;
Używany w celu zadania pytania;
używany po okrzykach, zawołaniach oraz życzeniach
i rozkazach ;
zapowiada wyliczanie, wprowadza zespół wyrazów
lub sygnalizuje przytoczenie czyjejś mowy;
pauza
oznacza przerwanie toku mowy (zawieszenie głosu),

podkreśla szczególną intonację, stanów uczuciowych
mówiącego;
3. W którym zdaniu nie ma błędów interpunkcyjnych?
Seniorzy się bawią i to jak! Popatrzcie, na co ich stać.
Seniorzy się bawią i to jak! Popatrzcie na co ich stać.
Seniorzy się bawią, i to jak! Popatrzcie, na co ich stać.

4. Które zdanie nie zawiera błędów interpunkcyjnych?
Lepiej żebyśmy poszli teraz do domu, niż spacerowali w tym deszczu. Dach nad głową jest lepszy, niż
parasol.
Lepiej, żebyśmy poszli teraz do domu, niż spacerowali w tym deszczu. Dach nad głową jest lepszy niż
parasol.
Lepiej żebyśmy poszli teraz do domu, niż spacerowali w tym deszczu. Dach nad głową jest lepszy niż
parasol.

5. Zilustruj poniższe związki frazeologiczne i napisz ich wyjaśnienie:

Postawić kropkę nad i

Kropka w kropkę

Być w kropce

6. Podziel tekst na zdania. Postaw znaki interpunkcyjne we właściwych miejscach.
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