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27 kwietnia 2020r. (temat realizowany także na platformie Microsoft Teams) 

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt? 

1. Rozmawiamy o historii opowiedzianej za pomocą dźwięków - ćw. 1.‒ 3. s. 203 
(ustnie). Uzupełniamy kartę pracy Koncert Wojskiego  

2. Analizujemy grę Wojskiego, dostrzegamy jej wpływ na słuchaczy - ćw. 5., 8 (ustnie). 
Korzystamy z pytań pomocniczych: 

• Jak wyglądał Wojski, kiedy grał na rogu?  
• W jakim wieku był nasz bohater? 
•  Dlaczego po zakończonej grze Wojski „(...) stał jakby natchniony (...)”?  
•  W jaki sposób słuchacze zareagowali na występ Wojskiego? 

3. Wzbogacamy słownictwo - ćw. 7. (ustnie). 
4. Analizujemy środki poetyckie - ćw. 4., 6. (ustnie). Dopisujemy do podanych wyrazów 

po jednym epitecie, porównaniu i wyrazie dźwiękonaśladowczym: chmura, drzewo, 
muzyka, sad (w zeszycie). 

Praca domowa 

Wyobraźcie sobie, że w Waszej szkole odbędzie się koncert zespołu muzycznego, 
przygotujcie zaproszenie na tę uroczystość dla przyjaciół. 
Uwaga! Na zaproszenia (przypomnienie redagowania tej krótkiej formy 

wypowiedzi – strona szkoły) czekam do czwartku – 30 kwietnia. 
 

28 kwietnia 2020r. 
Temat: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en. 

1. Zaglądamy na stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji22  
Wybieramy klasę 6, plan lekcji 30.03.-3.04.2020 - wtorek, 31 marca. 
Temat: Pisownia połączeń literowych en, em, on, om. 

Uwaga! Podczas pracy korzystamy z podręcznika – s. 204. – 206. (zapoznajemy się  
z Przypomnieniem oraz Nową wiadomością). Następnie utrwalamy wiedzę – zeszyt ćwiczeń, 
dział: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en. 

 
29, 30 kwietnia 2020r. (temat realizowany także na platformie Microsoft Teams). 

Temat (dwie jednostki lekcyjne): Jak napisać opowiadanie twórcze? 

1. Z liter znajdujących się w wyrażeniu OPOWIADANIE TWÓRCZE układamy jak 
najwięcej rzeczowników w mianowniku liczby pojedynczej. 

2. Zapoznajemy się z terminem Opowiadanie twórcze na podstawie poznanej baśni czy 

legendy – s. 216. 
3. Odczytujemy informację Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub 

legendy?  
4. Analizujemy przykładowe opowiadanie twórcze – s.217. 
5. Odczytujemy i analizujemy Przydatne słowa – s. 216. 
6. Wykonujemy ćwiczenia - ćw. 1.(ustnie), 5. (w zeszycie). 
7. Przystępujemy do układania opowiadania twórczego - ćwiczenia 2.‒ 4. s. 218.  

 
Pozdrawiam 


