
Zadania obejmują okres od 8.06. do 23.06.2020

Klasa VI a

Przedmiot – język polski

Nauczyciel realizujący – Teresa Dubel

Treści do realizacji:

Tydzień 1. (8-10.06.)

Praca z lekturą „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
1. Poniedziałek (8.06.) – test online sprawdzający znajomość lektury (jeśli go nie napiszesz, 

jest to dla mnie informacja równoznaczna z tym, że nie w ogóle znasz lektury). Nie 
stawiam z niego ocen, chcę mieć rozeznanie, czy znasz treść. Jeżeli nie udało Ci się zdobyć 
lektury i nie znasz jej treści, będziesz musiał zaliczyć ją na początku września w formie 
ustalonej ze mną (jest to lektura obowiązująca do egzaminu w klasie 8). Link do testu 
wyślę w poniedziałek rano.

2. Lekcja online dot. lektury (środa) – świat przedstawiony, różne typy powieści w jednej 
książce (wcześniej udostępnię w plikach na MS Teams kartę pracy, którą będzie można 
wydrukować lub na jej podstawie zaplanować notatkę w zeszycie - folder Materiały z zajęć)

Tydzień 2. (15-19.06.)

Ciąg dalszy pracy z lekturą
1. Profil wybranego bohatera lektury (karta pracy będzie udostępniona w plikach na MS 

Teams - folder Materiały z zajęć) 
2. Motyw przyjaźni w lekturze – odpowiedź na kilka pytań dotyczących przyjaźni w lekturze 

oraz napisanie własnej opinii o książce (karta z zadaniami dostępna w plikach grupy na MS 
Teams – folder Materiały z zajęć)

Tydzień 3. (22-23.06.)

1. Ankieta podsumowująca zajęcia w klasie 6. 
2. Propozycja: Obejrzyj film będący ekranizacją/adaptacją lektury dodatkowej, której nie 

czytaliśmy (np. Tajemniczy ogród, W 80 dni dookoła świata, Charlie i fabryka czekolady, 
Magiczne drzewo, Ania z Zielonego Wzgórza). Znajomość takich filmów na podstawie 
książek przyda Ci się przy pisaniu wypracowań w klasach starszych.

Sposób sprawdzenia przez nauczyciela

Zadania z 1. i 2. tygodnia (karty pracy, zeszyt z notatkami) zostaw do przyszłego roku 
szkolnego. Sprawdzę je we wrześniu, wówczas też jeszcze przy innym tekście nawiążemy 
do lektury.

Konsultacje dla uczniów 

Librus – od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00, MS Teams – od pon. do pt. 9.00-12.00. W innych 



godzinach w miarę możliwości.

Konsultacje dla rodziców

Librus – od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00 oraz 17.00-18.00.

Podpis nauczyciela

Teresa Dubel


