
Język polski – klasa VI b 

(08 – 26.06.2020r.) 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W LEKCJACH ONLINE 

NA PLATFORMĘ MICROSOFT TEAMS 

 

 

8 czerwca (poniedziałek) – 1 lekcja 

LEKCJA ONLINE – godz. 11.50 

 

Temat: Literatura fantastycznonaukowa i fantasy. 

1. Przeczytaj tekst Stanisława Lema „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła” na str.302 
– 307 w podręczniku. 

2. Wykonaj ustnie polecenia: 1, 2, str.307 – 308 (podręcznik). 

3. Przeczytaj komiks na str.326 – 330 w podręczniku. 

4. Wykonaj ustnie polecenia: 1, str.331 (podręcznik). 

5. Przeczytaj i postaraj się zapamiętać informacje w ramce na str.331. 

6. Wykonaj ustnie polecenia: 3, str.331 (podręcznik). 

7. Przeczytaj i postaraj się zapamiętać informacje w ramce na str.333. 

8. Wykonaj ustnie polecenia: 4, str.333 (podręcznik). 

9. Wykonaj ćw.1 – 3, str.105 – 106 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

9 czerwca (wtorek) – 2 lekcje 

LEKCJA ONLINE – godz. 9.50 

 

Temat: Powtarzamy wiedzę o słownictwie. 

1. Przeczytaj wiersz Marcina Brykczyńskiego „Matematyk” na str.275 w podręczniku. 

2. Przeanalizuj zad.1, str.276 (podręcznik). 



3. Przeczytaj i postaraj się zapamiętać informacje w ramce na str.276. 

4. Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym. 

5. Pod tematem wpisz rozwiązanie zadania 2, str.276. 

6. Wykonaj ćw.1 – 7, str.92 – 94 w zeszycie ćwiczeń. 

Temat: Graficzne znaki spójności tekstu. 

1. Wykonaj ustnie polecenia: 1 -2, str.372 (podręcznik). 

2. Przeczytaj uważnie i postaraj się zapamiętać informacje w ramkach ( str.372 - 373 w podręczniku). 

3. Wykonaj ćw.1 – 4, str.114 – 116 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

15 czerwca (poniedziałek) – 1 lekcja 

LEKCJA ONLINE – godz. 11.50 

Temat: Piszemy dedykację i podziękowania. 

1. Wykonaj ustnie polecenie 1, str. 322 (podręcznik). 

2. Przeczytaj uważnie i postaraj się zapamiętać informacje w ramkach ( str.322 - 323 w podręczniku). 

3. Wykonaj ustnie polecenia 2 - 3, str. 323 (podręcznik). 

4. Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym. 

5. Pod tematem wpisz rozwiązanie zad. 4, str.323 (podręcznik). 

6. Wykonaj ćw.1 – 3, str.103 – 104 w zeszycie ćwiczeń. 

 

19 czerwca (piątek) – 1 lekcja 

LEKCJA ONLINE – godz. 9.50 

Temat: Nie bądź ludożercą! 

1. Przeczytaj utwór Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” na str.316 w podręczniku. 

2. Odpowiedz ustnie na polecenia 1 – 7, str.317. 

3. Zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym. 

4. Pod tematem wpisz rozwiązanie zad. 8 i 9, str.317 (podręcznik). 

 


