
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

22.06.2020 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Utrwalamy zdobyte wiadomości -”Krzyżówka geograficzna”. 

Sprawdź stopień opanowania wiadomości z geografii wykonując krzyżówki ze str. 

109,110,111 w ćwiczeniach. 

Życzę powodzenia  

Nie odsyłaj wykonanych zadań  

 

HISTORIA 

Temat: Narodziny nowożytnego świata- utrwalenie wiadomości. 

Sprawdź swoją wiedzę: 
https://notatkizlekcji.pl/historia/narodziny_nowozytnego_swiata_powtorzenie.html 

- https://quizizz.com/join/quiz/5e73adb22d972b001ba35798/start 

- https://quizizz.com/join/quiz/5ba8af05371a500019c93422/start 

- https://quizizz.com/join/quiz/59d12abcda1fc11200ec4cf0/start 

 

JĘZYK POLKSI 

 
Temat: Co umiem, potrafię po klasie szóstej z języka polskiego? 

 

Moi kochani Szóstoklasiści! 

Dotarliśmy wspólnie do ostatniej w tym roku szkolnym lekcji języka polskiego. Nie tak miała 

ona wyglądać. Gdybyśmy byli w szkole, ostatnie lekcje poświęcilibyśmy na zabawy 

dydaktyczne podsumowujące zdobyte wiadomości. Moglibyście, jak co roku, wypełnić karty 

oceny i przekazać mi informacje: co Wam się podobało na lekcjach, co chcielibyście zmienić, 

jak oceniacie swoją aktywność, co sądzicie o stosowanych przeze mnie metodach i 

zastanowić się nad kilkoma innymi zagadnieniami, jakie spotykaliście na podsumowaniu 

zajęć. 

https://notatkizlekcji.pl/historia/narodziny_nowozytnego_swiata_powtorzenie.html
https://quizizz.com/join/quiz/5e73adb22d972b001ba35798/start
https://quizizz.com/join/quiz/5ba8af05371a500019c93422/start
https://quizizz.com/join/quiz/59d12abcda1fc11200ec4cf0/start


Rzeczywistość zmusiła nas jednak do podsumowania zdalnego. Tym razem zacznę od siebie. 

Brakowało mi: 

 Waszej obecności – najbardziej, 

 Waszych pomysłów przy omawianiu lektur lub wierszy, 

 Waszych dyskusji podczas problematycznych zagadnień, 

 obserwowania Waszej pracy w grupie, 

 oryginalności i kreatywności, której Wam nie brakuje, 

 Waszych westchnień typu: Tylko nie ortografia lub Nie, gramatyka…, 

 Waszych zdziwionych pytań: Ale to na jutro? 

 Waszych uśmiechów podczas żartów, skupienia na sprawdzianach i kartkówkach, 

Waszych głosów. 

Chciałabym, by każdy z Was zastanowił się nad tym, czy miniony rok wzbogacił Was w 

wiedzę z języka polskiego. Czy rozwinęliście swój warsztat pisarski, poprawiliście ortografię, 

zrozumieliście gramatykę? Czy ocena, jaką zdobyliście, rzeczywiście odzwierciedla to, co 

umiecie, czy pracowaliście sumiennie sami i możecie być z siebie dumni? Te pytania 

pozostawiam Waszej refleksji. 

Na zakończenie sprawdźcie swoją znajomość lektur. Proszę najechać myszką na zamglony 

napis (na komputerze) lub kliknąć napis (na telefonie) po to, by się wyostrzył i był wskazówką 

do podania tytułu lektury. 

https://view.genial.ly/5ef0485103dcf70d9173803f/horizontal-infographic-review-lektury-4-6 

Nie pozbywajcie się zeszytów z klasy VI. 

Podaję Wam listę lektur do klasy VII – niektóre tytuły to obszerne książki, więc ci z Was, 

którzy czytają wolno, powinni zacząć czytać je wcześniej, sporządzając notatki. 

Lektury obowiązkowe: 

Antoine de Saint-Exupéry, Mały książę (tę lekturę będziemy omawiać już we wrześniu) 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II 

Juliusz Słowacki, Balladyna 

Aleksander Fredro, Zemsta 

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 

Lektury uzupełniające : 

Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze 

Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża 

Dziękuję Wam za sysytematyczną pracę i zaangażowanie  

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ef0485103dcf70d9173803f/horizontal-infographic-review-lektury-4-6

