
Język polski klasy IV, VI           23 – 30 marca 2020 r. 

Klasa IV                             3 godz. 

1. Temat: Utrwalamy wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku. 

Wejdźcie na stronę – gwo - , następnie zaznaczcie – Język polski  i pobierzcie materiały z 

 „Ucz zdalnie z GWO!”.  Wybierzcie  Interaktywną gramatykę. 

Wykonajcie ćwiczenia utrwalające wiadomości o rzeczowniku i  przymiotniku . 

Na zakończenie wykonajcie Quizy – jako powtórzenie wiadomości i sprawdzenie swoich umiejętności. 

2.Temat : Sprawdzę, co potrafię.     2 godz. 

Tekst „Dzieci u Bobrów” – strona 211 

Proszę przeczytać tekst i wykonać ćwiczenia, które znajdują się pod nim. 

Ćwiczenie  3 należy wykonać pisemnie w zeszycie. 

3.Temat: Na wspólnym podwórku.    1 godz. 

- Uważnie przyjrzyj się ilustracji na stronie 214. 

- Odpowiedz, jakie sytuacje zostały przedstawione na zdjęcie( pozytywne czy negatywne)? 

- Ustal, co jest przyczyną tych zachowań, np. różnica zdań, temperament, a może coś jeszcze…? 

- Na podstawie ćwiczenia 2 str.215 i planszy uzupełnij tabelkę i wpisz ją do zeszytu. 

reakcje radość złość 
gesty  np. zaciśnięte pięści 
mimika np. szeroki uśmiech  
 

- Na podstawie planszy i obejrzanych sytuacji sformułuj główne zasady korzystania ze wspólnego 
podwórka. Pamiętaj, aby miały one formę nakazu. 

1. Dbajmy o czystość. 

2. Bądźmy odpowiedzialni za nasze zwierzęta. 

3. …………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………. 

Uwaga! 

Jeśli pojawią się trudności  podczas wykonywania ćwiczeń, proszę rodziców o kontakt telefoniczny 
z nauczycielem lub drogą mailową  mkjpolski4620@wp.pl   



Klasa VI 

1.Temat : Utrwalamy wiadomości o częściach mowy.        4 godz. 

Wejdźcie na stronę – gwo - , następnie zaznaczcie – Język polski  i pobierzcie materiały z 

 „Ucz zdalnie z GWO!”.  Wybierzcie  Interaktywną gramatykę. 

Wykonajcie ćwiczenia utrwalające wiadomości o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku i 
przysłówku. 

Na zakończenie wykonajcie Quizy – jako powtórzenie wiadomości i sprawdzenie swoich umiejętności. 

Ponadto – pracując  z programem Władcy Słów – zrealizujcie następujące zagadnienia: 

- Części mowy odmienne – 3.1 – 3.7 

- Części mowy nieodmienne – 4.1 – 4.6 

Wykonanie zadań będzie monitorowane przez nauczyciela w dzienniku Władcy Słów 

2.  Temat: Jakimi zasadami powinien kierować się harcerz?             1 godz. 

Tekst  „Hymn harcerski” – strona 257 

Proszę zapoznać się z utworem i wykonać ćwiczenia znajdujące się pod tekstem. 

Pisemnie w zeszycie wykonajcie ćwiczenie 3. i 4. -  strona 258. 

3.Temat: Ćwiczymy redagowanie sprawozdania.                      1 godz. 

Programem Władcy Słów – Sprawozdanie Wyp.3.1 oraz Zeszyt ćwiczeń strona 60 (egzemplarz 
dostępny na GWO ). 

Praca domowa WŁADCY SŁÓW: PRACE KLASOWE/PRACE DOMOWE 

TERMIN ZAKOŃCZENIA  - 30.03.2020  

Uwaga! 

Jeśli pojawią się trudności  podczas wykonywania ćwiczeń, proszę kontaktować się ze mną przez 
aplikację Messenger. 

4. W poprzednich zagadnieniach była praca domowa – charakterystyka Zawiszy Czarnego. Proszę 
napisaną pracę przesłać na moją pocztę   mkjpolski4620@wp.pl  Termin nadsyłania prac – 25 marca. 


