
18-22.05.2020 język polski klasa 6b 

Temat: Dosłowne i metaforyczne odczytanie wiersza Marcina Bryczkowskiego „Matematyk”- 

poniedziałek 

1. Zapoznaj się w Internecie z obrazem Wassiliego Kandinskiego – Kompozycja VIII-

https://galeria-zdjec.com/kompozycja-viii-wassily-kandinsky/ 

I zastanów się , z jakimi dziedzinami nauki ( przedmiotami w szkole) kojarzy Ci się obraz? 

Wypisz te dziedziny/przedmioty w zeszycie 

2. Przeczytaj wiersz s.275 – „Matematyk” 

3. Do zeszytu przepisz żółtą ramkę ( wyrazy wieloznaczne) s.276 

4. Odpowiedz na pytania: ( w zeszycie) 

 Kim jest osoba mówiąca w wierszu? 

 Czym się zajmuje podmiot liryczny? O jakich zajęciach mówi? 

 Co chciałby osiągnąć? 

 Na jakim pomyśle został zbudowany wiersz „Matematyk”? 

 Jaką wywołuje reakcję we mnie ? 

Zadania nie trzeba przesyłać nauczycielowi. 

 Temat: Interpunkcja zdania pojedynczego - środa 

1. Przeczytaj, w ramach powtórzenia niebieską ramkę na s. 280 

2. W zeszycie wykonaj poniższe ćwiczenia: 

 

Ćwiczenie 1 

Przepisz poprawnie podane zdania . Oddziel wyrazy i wstaw znaki interpunkcyjne. 

 

 kotymająbursztynowezielonelubniebieskieoczy 

 

 lisyżywiąsiędrobnymigryzoniamiptakamiżabamiowadamipadlinąatakżeowocamileśny

mi 

 

 wydrymajągęstąlśniącąprzylegającądociałasierść 

 

 potężnabudowaciałaogromneuszytrąbaorazciosyróżniąsłoniaodinnychssaków 
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Ćwiczenie 2 

Przepisz podane zdania tutaj lub w zeszycie, uzupełniając je w odpowiednich miejscach 

przecinkami. 

 

Na stole i na krzesłach i na półkach i na podłodze rozciągała się pajęczyna. 

 

Będę pisała wiersze albo pamiętniki albo opowiadania. 

https://galeria-zdjec.com/kompozycja-viii-wassily-kandinsky/


 

Nie przyniosłeś ani ołówka ani zeszytu ani nawet brudnopisu. 

Ćwiczenie 3 

W zeszycie zapisz tekst dyktanda dla swojej klasy. Pamiętaj, że głównym celem dyktanda 

ma być ćwiczenie poprawności stawiania znaków interpunkcyjnych w zdaniach złożonych. 

 

Zadanie proszę mi przesłać do czwartku 21.05.2020 

Temat: Do boju z pieśnią na ustach- czwartek 

1. Wysłuchaj utworu: https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=c9ULddhiXmQ 

2. Przeczytaj tekst z podręcznika s.282 – Rozszumiały się wierzby płaczące następnie s.283 Hej, 

chłopcy! Bagnet na broń! 

3. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 2 a i b s.284 

4. Notatka:                                                                                        podtrzymywały na duchu; 

                                                                                                        wyrażały tęsknotę i marzenia 

                                                                                                         zagrzewały do walki, sławiły bohaterstwo 

  Pieśni żołnierskie- cel ich powstawania                                 dawały poczucie wspólnoty 

                                                                                                         były momentem wytchnienia 

 

Zadania nie trzeba przesyłać nauczycielowi. 

 

Temat: Bohaterstwo żołnierzy z Westerplatte w wierszu Ildefonsa Gałczyńskiego – piątek 

 

 

1. Uzupełnij w zeszycie schemat: Z czym Ci się kojarzy Westerplatte? 

                                                         

 

                                                           Westerplat 
Westerplatte 

https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI
https://www.youtube.com/watch?v=c9ULddhiXmQ


2. Przeczytaj wiersz z podręcznika s.285 

3. W zeszycie napisz: 

 Kto jest bohaterem wiersza? 

 O jakich rzeczywistych miejscach jest mowa w utworze? 

 Do których zdarzeń historycznych odwołano się w wierszu? 

4. Przeczytaj motto Jana Kochanowskiego: 

 

A jeśli komu otwarta droga do nieba, 

Tym, co służą ojczyźnie. 

Jan Kochanowski 

 

W jaki sposób powyższe motto wiąże się z treścią czytanego wiersza? 

Zadania nie trzeba przesyłać nauczycielowi. 

Dla chętnych- wzorcowe czytanie lub  recytacja wiersza : Pieśń o żołnierzach z Westerplatte- nagraj 

film, w których wzorcowo odczytasz lub wyrecytujesz wiersz ( film prześlij na mojego maila lub 

Messengera) 

Życzę miłej pracy i pozdrawiam Was serdecznie  


