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Predicatul
❖ Ne amintim:
Ce este predicatul? Predicatul este partea de propoziție care ne arată CE
FACE?; CE SE SPUNE DESPRE?
Aplicații:
1. Subliniază predicatele din proverbele:
▪ Minciuna are picioare scurte.
▪ Cine se trezește de dimineață, departe ajunge.
▪ Leneșul mai mult aleargă.
▪ Cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul.
▪ Când stăpânul nu este acasă, șoarecii joacă pe masa.
2. Completează cu predicatul potrivit din seria data:
găsește

s-a încălțat

mușcă

împinge

a îngheţat

se va înțepa

Frumoasa adormită ------------ într-un fus vrăjit.
Vulpea vicleană -------------- peștele din carul țăranului.
Cocoșul moșneagului --------------- punguța cu doi bani.
Cenușăreasa -------------------- cu pantoful de sticlă.
Alba ca Zăpada --------------- din mărul otrăvit al mamei maștere.
❖ Descoperă:
Maria dansează frumos. (Maria frumos)
Florile se ofilesc.
(Florile)
predicat nu au înțeles/ nu au sens.

Ce observați? …..comunicările fără

❖ Reține: Predicatele exprimate prin verbe nu pot lipsi din propoziție, deci sunt
părți principale de propoziție.
❖ Descoperă:Locul predicatului în propoziție
Părinții vizionează un spectacol de operă. (predicatul –în interior)
Maimuța se cațără.

(predicatul – la sfârșit)

S-a spart un pahar de cristal.

(predicatul -la început)
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❖ Observă:
În curte sunt multe păsări.
sunt = predicat exprimat prin verb
Ce se poate spune despre păsări? ..... sunt, există, se află
Castelul este spectaculos.
Ce se poate spune despre castel?

este spectaculos = predicat exprimat
prin verb + adjectiv

Vecinul meu este medic.
Ce se poate spunne despre vecin? este medic = predicat exprimat prin
verb + substantiv
Se poatet înlocui: Castelul este spectaculos. cu este, există, se află ? .......nu
❖ Reține: Verbul a fi îndeplinește singur funcția sintactică de predicat doar
atunci când are sensul de a exista, a se afla, a se găsi. Dacă nu are acest
sens , formează predicatul cu alte părți de vorbire.
Exemple: Ana este (se află) în parc.
Bunica este blândă. (predicatul = verb este + adj. blândă)
Temă:caietul special pag. 119 (ex. 1, 2, 3, 4)

