JĘZYK POLSKI DLA KLASY 6
(22 – 25 czerwca)
Poniedziałek, 22 czerwca
Lekcja 52.
Temat: Graficzne znaki spójności tekstu.
1. Obejrzyj

czołówkę

znanej

wytwórni

filmowej

Warner

Bros

https://www.youtube.com/watch?v=ixIT-gON4Hs

2. Zapoznaj się z artykułem zamieszczonym w podręczniku na str. 370-372 pt. „Warner
Bros? Tak naprawdę nazywali się…Wrona i byli naszymi ziomkami” – możesz go
wysłuchać tu: „Warner Bros…mp3” (słuchając, śledź tekst wzrokiem)
3. Odpowiedz na pytania:
a) Co jest tematem artykułu?
b) Do kogo jest skierowany artykuł?
c) Jaki jest cel tego artykułu?
4. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w niebieskich ramkach na str. 372 i 373
podręcznika.
5. Wykonaj zadanie 3/115 z zeszytu ćwiczeń.
________________________________________________________________________
Wtorek, 23 czerwca
Lekcja 53. i 54.
Temat: Jak zdobyć czarodziejską piszczałkę?
1. Przypomnij sobie znanych Ci młodych bohaterów z filmu lub literatury, którzy musieli
podjąć walkę, aby udaremnić złe zamiary przeciwnika. Jakimi cechami wyróżniali się ci
młodzi bohaterowie?
2. Przeczytaj fragment książki Lyn Gardner „Wiejemy do lasu” pt. „Ostateczna rozgrywka”
– znajdziesz go w podręczniku na str. 374 – 376.
3. Wykonaj zadanie 1/376.
4. Ustnie zastanów się nad poleceniem 2/376.
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Środa 24 czerwca
Lekcja 55.
Temat: Jak pokonać Czarny Młyn?
1. Przyjrzyj się poniższej planszy i przypomnij sobie charakterystyczne cechy baśni.

2. Wysłuchaj fragmentu książki Marcina Szczygielskiego „Czarny Młyn” pt. „W sercu
Czarnego Młyna”.mp3 – w trakcie czytania śledź wzrokiem tekst - znajdziesz go
w podręczniku na str. 377 – 381.
3. Wykonaj zadanie 1/381 i uzupełnij tabelkę z polecenia 2c/382..
_______________________________________________________________________

Czwartek, 25 czerwca
Lekcja 56.
Temat: W świecie fantazji – sprawdzenie i utrwalenie wiadomości.
1. Przeczytaj wywiad z Andrzejem Maleszką (podręcznik, str. 386-387).
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2. Wykonaj zadania pod tekstem 1 i 2/387 oraz 5,6,7 i 8/388.
3. Możesz posłuchać Andrzeja Maleszki podczas jego spotkania z dziećmi w czasie
krakowskich Targów Książki https://www.youtube.com/watch?v=s2I_QKkH3xs
4. W wolnym czasie zachęcam do obejrzenia filmu „Magiczne drzewo” na podstawie książki
Andrzeja Maleszki https://www.youtube.com/watch?v=fTiXhMKQl9o
I to wszystko w tym roku szkolnym  Cieszę się, że przetrwaliśmy do końca w tym
trudnym i zwariowanym czasie.
Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w naszej kochanej szkole!
Życzę wspaniałych, niezapomnianych i bezpiecznych wakacji!
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