
Tydzień obejmuje okres od 27.04. do 30.04.2020

Klasa VI a

Przedmiot – język polski

Nauczyciel realizujący – Teresa Dubel

Treści do realizacji:

Dzień 1.

Temat: O jakich okolicznościach mówi okolicznik? Typy okoliczników 

Podr. s. 272-274 
Ćw. s. 88-89 

- Zapoznaj się z typami okoliczników zawartymi w notatce w materiałach ode mnie. Informacje są 
też w podręczniku. Wykonaj w zeszycie tabelkę  - nazwa okolicznika, pytania na jakie odpowiada i 
przykład (wzór zamieszczę w lekcji).
UWAGA! Okolicznik: czasu, miejsca, sposobu, celu, przyczyny, warunku i przyzwolenia – te nas 
interesują. 

- Wykonaj wskazane w lekcji ćwiczenia online.
- Wykonaj ćwiczenia 1-4 ze str. 88-89 w zeszycie ćwiczeń. 

Wszystkie szczegółowe objaśnienia znajdziesz w lekcji na wakelet.com pod tym linkiem 
https://wke.lt/w/s/L3Ef6n

Dzień 2.

Temat: Dopełnienie i interpunkcja zdania pojedynczego 
(to dwa krótkie tematy w jednym, ale właściwie polegają jedynie na utrwaleniu posiadanych już 
wiadomości i umiejętności)

Podr. s. 277-278 oraz 279-281
Ćwiczenia s. 95 oraz 97-98

Część I 
Wiesz, czym jest dopełnienie, ale możesz sobie przypomnieć na stronie 277 lub korzystając z mojej 
notatki umieszczonej w lekcji. Nowe informacje o dopełnieniu bliższym i dalszym w dowolnej 
formie zanotuj z zeszycie.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze s.95 w zeszycie ćwiczeń.

Część II 

Na stronie 280 masz przypomnienie (!) zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym. W oparciu o te 
zasady wykonaj w zeszycie zad. 3 i 4 s.281 oraz ćw. 2,3 i 4, s.97-98 w ćwiczeniach.

Inne lub dodatkowe zadania do wykonania (np. ćwiczenia online) oraz materiały objaśniające 
znajdą się w lekcji pod linkiem https://wke.lt/w/s/rnJ3Dq

https://wke.lt/w/s/L3Ef6n
https://wke.lt/w/s/rnJ3Dq


Dzień 3.

Temat: Wyrazy poza związkami w zdaniu 

Podr. s. 308-310 
Ćwiczenia s. 101 – 102 

Zapoznaj się z informacjami na s. 309 oraz treścią mojej notatki dołączonej do lekcji. 
Wykonaj wskazane w treści lekcji ćwiczenia/ zadania oraz ćwiczenia online. 
Link do lekcji https://wke.lt/w/s/wBOCet
 

Inne materiały, linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:

Wszelkie karty pracy i inne materiały oraz szczegóły wyjaśniające, pomocne w wykonaniu 
zadań zostaną zamieszczone, tak jak dotychczas, na wakelet.com (linki podane przy tematach) 
oraz w formie załącznika pdf w Librusie (dla tych, którzy mają kłopoty z pracą online) – 
wszystko to pojawi się w module ZADANIA DOMOWE.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela. 

- Sprawdzę, kto wykonał ćwiczenia online.
- Wyślij zdjęcia/skany dowolnych ćwiczeń/notatek z każdego tematu (nie muszą być wszystkie),
jako potwierdzenie wykonania zadania. 
Rozwiązania większości zadań zostaną udostępnione po zakończonym tygodniu.

Konsultacje dla uczniów 

Librus – od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00, Messenger – od pon. do pt. 9.00-12.00.

Konsultacje dla rodziców

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

Podpis nauczyciela

Teresa Dubel

https://wke.lt/w/s/wBOCet

