
Witam Was ponownie! 

6a, b 

02.04.20r. 

 

Temat: Wspomnienia z podróży. 

1. W jakim celu wyjeżdżamy na wakacje? Zapiszcie swoje opinie i umieśćcie je wokół 
pytania. Następnie sformułujcie wniosek dotyczący celów wakacyjnych podroży. 

2. Przeczytajcie tekst Nowe przygody Mikołajka (fragmenty) s. 174 – 175. 
3. Wykonajcie zadanie w karcie pracy 1 Plan wydarzeń. 
4. Co szczególnie Was rozbawiło w przeczytanym tekście? Odpowiedzcie na to pytanie 

(pisemnie – w zeszycie). 
Porozmawiajmy na temat relacji z wakacji państwa Bongrain.  
5. Uzupełnijcie tabelę w karcie pracy 2 Czy to właściwe? 

Praca domowa 

1. Proszę przeczytać Przypomnienie s. 177, wykonać ćwiczenia 6 s. 176, 7 s. 177 oraz 
 w zeszycie ćwiczeń – dział Znaki interpunkcyjne w dialogach. 

03.04.20r. i 06.04.20r. 

Temat (2 jednostki): Pisownia wyrazów wielką i małą literą. 

Najpierw zapraszam na stronę: 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/D1DWZLsc5  

Wybierzcie: Wielka czy mała litera, zawsze dobrze wybieraj! 

1. Proszę przypomnieć sobie wiadomości na temat pisowni rzeczowników własnych 
 (s. 178) i pospolitych (s. 179) oraz wykonać w zeszycie ćwiczenie Na rozgrzewkę 

 oraz 1 s. 178. 
2. Podajcie słowo, które należy zapisać wielką literą, a następnie wymieńcie kolejny 

wyraz – rozpoczynający się na ostatnią literę poprzedniego słowa i także będący 
nazwą własną (np. Polska – Agata – Artur – Rzeszów – Wrocław – Wisła). 

3. Zapiszcie tytuły książek, filmów lub dzieł malarskich, w których występują nazwy 
własne (np. Ania z Zielonego Wzgórza) – trzy przykłady. 

4. Wysłałam Wam kartę pracy z nazwami kontynentów, państw, regionów i miast. 
Utwórzcie od nich nazwy mieszkańców i wpiszcie je do tabeli. Na koniec sformułujcie 
wniosek dotyczący pisowni tych wyrazów. 
 

Mieszkaniec  
kontynentu państwa regionu miasta 

? ? ? ? 
 

oraz wypełnijcie: 
Imię -  
Miesiąc urodzin - 
Miejsce zamieszkania -  



Województwo -  
Ulica (tylko nazwa) -  
Nazwa szkoły -  
Znajomość języka obcego -  
Tytuł ulubionej książki -  
Nazwa ulubionego zespołu muzycznego -  
lub klubu sportowego -  
Imię zwierzęcia -  
Ulubiony dzień tygodnia -  
Ulubione święto lub zwyczaj –  
Praca domowa 

Ćwiczenia 2, 3 s. 179, 4, 5, 6, 7 s. 180 oraz w zeszycie ćwiczeń – dział Pisownia wyrazów 

wielką i małą literą. 

Następne tematy dopiero we wtorek.  
Powodzenia. że 

Longina Gajewska 
 

Uwaga! Jeżeli macie gotowe prezentacje na temat wymyślonego muzeum, można je 
przesyłać na moją pocztę. Obejrzę i prześlę ocenę (już jeden uczeń tak zrobił).  
W poniedziałek będę wysyłać oceny za dialog.  
 


