
KLASA VI

Dzień dobry! Oto zestaw zadań, nie są bardzo trudne, uczniowie na pewno sobie 
poradzą. Zaczniemy od powtórki. :-)

1. Powtarzamy wiadomości o zaimku. 

Podręcznik – str.154, 155 i 156 – skupiamy uwagę na wiadomościach zamieszczonych
w kolorowych ramkach.

Ćwiczenia – Wypełniamy ćwiczenia str. 48,49,50 (tu ćw.6, 5 można pominąć )

Kto ma możliwość – korzysta. :-)
e- podręcznik 
https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ 

Tam można sobie „kliknąć” w odpowiedzi, ale proszę, nie róbcie tego od razu, 
spróbujcie najpierw zrobić sami, a to potraktujcie jako sprawdzenie tego, co 
udało Wam się zapamiętać.

2. W trybach trybów. Czasownik.

Podręcznik – str.28, 31  (czytamy)

e- podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/w-trybach-trybow/Dylrqm4n0 

https://epodreczniki.pl/a/rozkazuj-pros-zycz-sobie/DnpBYLwkV 

3. Czasownik.

Strona internetowa GWO ( GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE )
Pobawcie się zadaniami z działu „czasownik”. Do wyboru – nie musicie wszystkich!
:-)

https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-interaktywna-
gramatyka 

4. Historia zamknięta w słowie.

Podręcznik – str.157 – czytamy tekst
str.158 – zad.1 - odpowiadamy na pytania, czytamy informację zawartą w żółtej 
ramce
zad.2 – wykonaj tabelkę, w której wypiszesz elementy świata przedstawionego

Zadanie na ocenę – obowiązkowe. Wybierz zadanie spośród podanych. Wykonaj 
polecenia i wymień je na piątkę lub szóstkę z języka polskiego. Każdy tekst nie 
może być krótszy niż pół strony (A5) i dłuższy niż strona. 
zad.5 str.158 – można wykorzystać dowolną legendę lub nawet kilka.

1. Zapisz wymyślone plotki, które krążyły po Warszawie na temat bazyliszka. 
2.Zredaguj zaproszenie na ucztę Popiela. 
3.Sformułuj wskazówki dla rysowników, dzięki którym narysują bardzo groźnego 
smoka wawelskiego.
4. Zredaguj pierwszą rozmowę Warsa i Sawy.
5. Napisz ogłoszenie o postrzyżynach syna w domu Piasta. 
6.Opisz bardzo dokładnie legendarny kwiat paproci. 
7.Wymyśl jedną przygodę Janosika.
8.Zaprojektuj strój Lajkonika. Zapisz wskazówki dla osoby, która będzie go 
szyła. 

Zadania do końca marca przesłać zdjęciem na pietruszkao@onet.eu

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ
mailto:pietruszkao@onet.eu
https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-interaktywna-gramatyka
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5. Przyimki – nieodmienne części mowy.

Podręcznik – str. 159 Czytamy informację ( niebieska ramka ).

zad.1 – wypisujemy przyimki i wyrażenia przyimkowe    zad.2a

str.160 – zad.3a i b – wykonaj ustnie      zad.3c – wniosek zapisz w zeszycie

zad.4 – przeczytaj uważnie informacje (szara ramka). Zadania wykonaj ustnie.

Ćwiczenia – str. 51 – ćw.2a i b

Zadanie dodatkowe ( dla chętnych ):
Która forma jest poprawna?

Jadę na Węgry / do Węgier. 

Biorę się za pracę / do pracy.

Czynna we wszystkie dni z wyjątkiem / za wyjątkiem wtorków.

To jest krem dla skóry suchej / do skóry suchej.

Można też się „pobawić”: 
https://epodreczniki.pl/a/przy-imieniu-stoi-nikogo-sie-nie-boi/DWJG1eWGt 

Owocnej pracy życzę! Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. :-) Karty pracy 
(lektura ) zbiorę i ocenię po powrocie. Proszę tylko o przesłanie zdjęcia 
zadania 4. str.37 ( wymyśl, nazwij i opisz niezwykły wynalazek….), kto nie 
wysłał jeszcze nic. Proszę o zbliżenie tylko na to zadanie, wtedy będzie 
najbardziej czytelne. ;-)

 
W miarę możliwości czytamy lekturę „ Szatan z siódmej klasy „ - K.Makuszyński.
Kolejne zadania w przyszłym tygodniu.

https://epodreczniki.pl/a/przy-imieniu-stoi-nikogo-sie-nie-boi/DWJG1eWGt

