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Kl. IVa

Zanim przejdziemy do nowego tematu, kartkówka z poprzednich lekcji. Wykonaj zadania 
podane w załączniku Pani Twardowska (umieszczony pod linią na dole strony). Po lekcji 
pracę wyślij do oceny. sp13jezykpolski@wp.pl

Temat: Teatralne czary

Podręcznik , s. 187

1. Zapisz w zeszycie przynajmniej 4 skojarzenia związane ze słowem , np.  aktor, …,….,…,
…
2. Przemyśl odpowiedzi na pytania
• Jakie przedstawienie teatralne obejrzeliście ostatnio? Jakie wrażenie zrobiła na was 
sztuka?
• Czy często chodzicie do teatru? Czy lubicie odwiedzać to miejsce?
• Jak myślicie, dlaczego ludzie chodzą do teatru?
3. Zapoznaj się z wierszem Joanny Kulmowej Po co jest teatr? (Podręcznik , s. 187). 
Przećwicz piękne czytanie.
4. Przemyśl odpowiedzi na pytania z ćwiczeń 1-4 s. 187
Praca domowa : ćwiczenie  6. s.187 (zapisz w zeszycie).

Temat: Na scenie i za kulisami

Wiesz, że aby powstało przedstawienie teatralne, dużo pracy muszą włożyć osoby 
wykonujące różne zawody, jakie?
1. Zapoznanie się z materiałem  Ludzie teatru (podręcznik s. 188-189)
2. Który z zawodów – Twoim zdaniem – jest atrakcyjny, chciałbyś go wykonywać?
3. Zapisz w zeszycie  w kolejności alfabetycznej 5 nazw zawodów związanych z teatrem.
4. Chcesz poznać bliżej teatr lalek? Zachęcam do zapoznania się z materiałem ze strony
https://epodreczniki.pl/a/z-wizyta-w-teatrze-lalek/DerJVvUiZ
Praca domowa: Zapisz 4 zasady, których przestrzegasz, gdy idziesz do  teatru. Możesz 
skorzystać z podpowiedzi z ramki Wśród ludzi s. 190

Zachęcam do oglądania lekcji z cyklu Szkoła z TVP 
https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp

VI c

Temat: Komunikowanie oczekiwań

•  Odczytaj informacje o różnych sposobach komunikowania oczekiwań (Jak 
wyrażamy oczekiwania? , podręcznik, s. 166-167) 
• Rozwiąż ustnie  ćwiczenia 1,3,4 s.167
Rozwiązanie ćwiczenia 2. S.167 zapisz w zeszycie.
• Na pewno wiesz, że nieumiejętność dobrej komunikacji prowadzi często do 
konfliktów. Osoby niepotrafiące się porozumieć, dojść do kompromisu potrzebują czasem 
kogoś, kto pomoże im w rozwiązaniu sporu, czyli negocjatora. Jaki powinien być 
negocjator?
( bezstronny; potrafi określić wspólne cele i interesy; nie stara się nikogo przekonać; dąży 
do współpracy; chce rozwiązać problem; nie stosuje manipulacji ani gróźb, pomaga obu 
stronom) 



Jak zdefiniujesz wyraz negocjacja? ( Negocjacje – rozmowa, która ma rozstrzygnąć spór; 

dojście do porozumienia; uzgodnienie wspólnego stanowiska; rozwiązanie problemu; 

pójście na ustępstwo; kulturalna wymiana zdań). 

• Praca domowa: Zapisz w zeszycie przykłady a. obietnicy, b. prośby skierowanej do 

rodziców lub nauczyciela.

Zachęcam do oglądania lekcji z cyklu Szkoła z TVP 
https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp

Kl. VII a

Rozpoczynamy spotkanie z nowym działem. Tytuł  Ojczyzna. (podręcznik, s. 151)

- Jakie masz pierwsze skojarzenia, gdy słyszysz słowo ojczyzna?

- Jak rozumiesz wyrażenie mała ojczyzna? 

Temat: Jakie miejsce w moim życiu zajmuje ojczyzna?

1. Zapoznaj się z dziełem Jacka Malczewskiego Ojczyzna.

Przyjrzyj się obrazowi, następnie ustnie wykonaj polecenia 1-4 s.151 

2. Pisemnie (w zeszycie  lub w wersji komputerowej) wykonaj ćw. 5 s. 151 albo napisz

wypracowanie nt. Ojczyzna w życiu współczesnego nastolatka. (Przed świętami poproszę

 o  zdjęcia  wykonanych  w  zeszycie  prac  lub  zapis  komputerowy;  zachęcam  do

systematycznego wykonywania zadań) 

Praca domowa :  Zapoznaj się z notatką encyklopedyczną nt. Emilii Plater

Temat: Romantyczny wzór patrioty w czasach powstania listopadowego

• Wiesz, kim była Emilia Plater. W podręczniku masz utwór Adama Mickiewicza poświęcony

właśnie  tej  postaci.  (podręcznik  s.  154).  Zanim się  z  nim zapoznasz,  przypomnij  sobie

wiadomości o A. Mickiewiczu (s. 152). Przy okazji omawiania której lektury poznawaliśmy

życie i twórczość Adama Mickiewicza?

• Wykonaj i zapisz zadania z karty pracy (załącznik CV Adama Mickiewicza -umieszczony

pod linią na dole strony).)

• Przejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/kim-byl-pulkownik/DBPU7W5Jz

Wykonaj ćw. 3- 12 

Praca domowa: Zapisz w zeszycie ostatnią zwrotkę wiersza Śmierć Pułkownika 

i rozwiązanie  ćw. 4 s. 154 (z podręcznika)

Zachęcam do oglądania lekcji z cyklu Szkoła z TVP 
https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp

Kl. VIII a

Zachęcam do oglądania lekcji z cyklu Szkoła z TVP 
https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp


