
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

Język polski 

Temat/zagadnienia: Ćwiczenia do wykonania: 
 

Dokończyć czytanie lektury 
„Szatan z siódmej klasy”. 
 

Ćwiczenia interaktywne: 
https://wordwall.net/pl/resource/335461 - 
odpowiedzi na pytania zapisać na kartce. 
 

Czytać lekturę „Ten obcy”. 
 

 

Wykonywać zadania na 
platformie LearningApps  
w celu utrwalenia wiadomości. 

Po login i hasło zgłosić się do p. Zygmunt przez 
Messenger. Zadania dotyczą omówionych treści. 
Każdego dnia pojawiać się będzie nowe zadanie. 
 

Ćwiczymy pisanie wypowiedzi o 
charakterze argumentacyjnym. 

Przypomnieć sobie zasady pisania wypowiedzi 
argumentacyjnej – podręcznik, str. 123-124. 
Napisać na kartce wypowiedź na zadany przed 
kwarantanną temat: Czy zgadzasz się ze 
stwierdzeniem, że bajki Ignacego Krasickiego są nadal 
aktualne. (minimum 150 słów) 
 

Ćwiczenia ortograficzne. 
(pisownia u, ó, rz, ż, ch, h, „nie” z 
częściami mowy, zakończenia -źć, 
-ść, -cki, -ctwo, -dzki, -dztwo 
 

Zeszyt ćwiczeń: uzupełnić brakujące zadania ze stron 
72-84, str. 97, zad. 2-15. 
Ćwiczenia interaktywne do wyboru na stronie: 
www.dyktanda.online   
 

Utrwalenie wiadomości o 
poznanych częściach mowy. 

Zeszyt ćwiczeń, str. 71. 
 

Ćwiczymy czytanie ze 
zrozumieniem. 

Wykonać test, zapisać odpowiedzi na kartce – 
podręcznik, str. 141, zad. 1-14. 
 

DLA CHĘTNYCH: Wymyśl bajkę z 
morałem (może być wierszem 
lub prozą). Nadaj jej tytuł. 

Przypomnieć sobie cechy bajki – podręcznik, str. 109. 
Bajkę proszę napisać na kartce. 

 

  

https://wordwall.net/pl/resource/335461
http://www.dyktanda.online/


19.03.2020 

Do sprawdzenia proszę tylko wysłać: 

 https://wordwall.net/pl/resource/335461 - odpowiedzi wraz z pytaniami zapisać na 

kartce lub  

w dokumencie tekstowym Word 

 zeszyt ćwiczeń, str. 71 

 odpowiedzi do testu z podręcznika str. 141, zad. 1-14 - można zapisać w Wordzie  

 pamiętajcie o aktywności na LearningApps 

 zadanie dla chętnych osoby chętne mogą napisać na komputerze i wysłać. 

Pozostałe zadania w zeszycie ćwiczeń będą sprawdzone po powrocie do szkoły. 

 

Kontakt z nauczycielem:  ewazygmunt.psp1@gmail.com 

Przypominam, że 25 marca upływa termin przesyłania wykonanych zadań. Uczniowie 

przesyłają tylko te zadania, które pojawiły się pod datą 19.03. 

 

25.03.2020 

Rozpoczynamy nasze spotkania z lekturą „Szatan z siódmej klasy”.  

Temat lekcji oraz zadania zapiszcie w zeszycie do języka polskiego. Wykonujcie zadania 

systematycznie. Jeśli uważnie przeczytaliście lekturę, nie sprawią Wam problemów. W razie 

pytań piszcie na podany e-mail lub pytajcie przez Messenger. Powodzenia  

Temat: „Szatan z siódmej klasy” pod lupą klasowych detektywów. 

Wykonajcie dzisiaj następujące zadania: 

1. Poszukajcie w dostępnych źródłach inormacji na temat Kornela Makuszyńskiego:  

w jakich latach żył, jakie napisał książki dla dzieci i młodzieży, dlaczego jego utwory 

wciąż cieszą się popularnością. 

2. Zastanówcie się nad elementami świata przedstawionego: czasem akcji, miejscem i 

bohaterami.  Sporządźcie notatkę w zeszytach w formie punktów. 

1.Czas akcji: 

2.Miejsce akcji: 

(weźcie pod uwagę rok szkolny i wakacje) 

3.Bohaterowie: 

a) główny: 

b) drugoplanowi: 

c) epizodyczni: 

mailto:ewazygmunt.psp1@gmail.com


3.  Sprawdźcie, czy pamiętacie przebieg wydarzeń w lekturze. Pomoże Wam w tym 

ćwiczenie https://learningapps.org/display?v=pzhn46ern20 

Poprawnie ułożony plan wydarzeń zapiszcie w zeszytach. 

 

Dzisiaj niczego nie przesyłacie do sprawdzenia e-mailem.  Po powrocie do szkoły 

sprawdzę zeszyty. Pamiętajcie o systematyczności, ponieważ jutro pojawi się kolejny 

temat. Myślę, że poradzicie sobie bez trudu  

 

26.03.2020 r. -27.03.2020 r. 

Dzisiaj otrzymujecie zagadnienia na dwa dni. Rozłóżcie sobie pracę w miarę możliwości 

równomiernie. Temat i wyznaczone zadania zapiszcie w zeszycie do języka polskiego. 

Wszystko znajdziecie tutaj: 

https://docs.google.com/document/d/1QnzoKdkV0gABAqo7BNYtipcjuBuwD4UpqXn2euYsHz

8/edit?usp=sharing 

Pamiętajcie, niczego nie przesyłacie e-mailem. Powodzenia   

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 polski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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