
UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 18 do 22 maja 2020 

( W tym tygodniu nie ma zadania z j. polskiego na ocenę) 

Język polski, 18 maja 2020r., klasa VI (poniedziałek) 

Temat: Mitologiczni bohaterowie 

1. Obejrzyj  obrazy i przeczytaj informacje o postaciach z mitologii greckiej – 
podręcznik, str. 266-267. 

2. Przepisz do zeszytu i uzupełnij notatkę podanymi w ramce wyrazami w odpowiedniej 
formie. 

 
 
 
 
 
 
 
Starożytni Grecy wierzyli, że panem wszystkich bogów był gromowładny 

____________. Jego żona miała na imię ____________.  

Pan nieba i ziemi miał dwóch braci: Hadesa, władcę 

_____________________________, oraz _____________________, panującego nad 

morzami i oceanami, przedstawianego często  

z ____________________ w dłoni.  

Grecy oddawali również cześć ________________ – bogini _______________ i pór 

roku.  

Równie mocno cenili waleczną i mądrą ______________, która – jak mówi mit – 

wyskoczyła  

z głowy Zeusa. Nieco mniej natomiast poważali rozmiłowanego w bitwach 

_____________ – boga wojny.  

Starożytni modlili się także do kochającego sztukę _____________________, 

opiekuna dziewięciu muz. Nie zapominali ponadto o jego bliźniaczce 

__________________ – bogini łowów. Uwielbiali też ____________________ – 

boginię miłości i piękna, która narodziła się  z morskiej piany. 

Warto pamiętać o boskim posłańcu – ______________________. Ten szybkonogi 

bożek był patronem __________________________________________.  

 
 

Hera, Demeter, Posejdon, Atena, kupcy  
i złodzieje, urodzaj, Apollo, kraina umarłych,  

Afrodyta, Zeus, Ares, Artemida, Hermes, trójząb 



Język polski, 19 maja 2020r., klasa VI (wtorek) 

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści 

1. Z podręcznika przeczytaj ze zrozumieniem informacje o komponowaniu opowiadania 
na podstawie mitu lub przypowieści – strona 269. 

2. Zapoznaj się ze wzorem opowiadania „O Dedalu i Ikarze inaczej” – podręcznik, strona 
270. 

3. Napisz w zeszycie opowiadanie zgodne z poniższym scenariuszem. Opowiadanie ma 
być powiązane z pierwszą fotografią zamieszczona w ćw.8, w podręczniku, str.271. 

 

Język polski, 20 maja 2020r., klasa VI (środa) 

Temat: Czy potrzebne są zasady? 

1. Przepisz kolorem do zeszytu związki frazeologiczne: 
- określić zasady; 
- ustalić zasady; 
- łamać zasady; 
- mieć zasady; 
- odstąpić od zasad; 
- trzymać się zasad. 

2. Przeczytaj z podręcznika „ Baśniobór”, strony 272-274. 



3. Ustnie odpowiedz na pytania z podręcznika, str.274, ćw. 1, 2, 6. 

4. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelę: 

Zakazy, z którymi najczęściej się spotykasz Co chcą osiągnąć dorośli, ustanawiając taką 
zasadę? 

1.  
2.  
3.  

4. Przeczytaj ze zrozumieniem „Wśród ludzi”, podręcznik, str.275. 

Język polski, 21 maja 2020r., klasa VI (czwartek) 

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie? 

1.  Wysłuchaj tekstu piosenki Stanisława Sojki pod tytułem „Tolerancja” 
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y  

2. Obejrzyj część lub całość ( jeśli Cię zainteresuje) wykładu profesora J.Miodka pt.: Tolerancja, 
dyskryminacja, stereotyp 
https://www.youtube.com/watch?v=bk6rhbXeQLs 

3. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij poniższy schemat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Język polski, 22 maja 2020r., klasa VI (piątek) 

Temat: Weźmy to w nawias 

1. Przeczytaj z podręcznika Nowa wiadomość ,str.277.  Przepisz informacje o stosowaniu 
nawiasu do zeszytu z przykładami. 

2. Wstaw w zdania brakujące dwukropki lub nawiasy. Przepisz zdania do zeszytu: 
 

1. W  sałatce,  którą  przyniosła  Marysia,  były  różnorodne  warzywa  zielony  groszek,  
marchew,  fasola,  pietruszka,  por,  czerwona  i  żółta  papryka  oraz  seler. 
 

2. Przecież  ta  audycja  tak  powiedział  Kacper  ma  być  nadawana  po  południu. 
 

3. Z  powodu  drobnego  urazu  skaleczyłem  palec  wskazujący  nie  mogłem  wziąć  
udziału  w  meczu. 
 

4. Nie  nudziłam  się  w  trakcie  choroby,  bo  często  odwiedzały  mnie  moje  koleżanki  
Kasia,  Wiktoria,  Ola,  Zosia  i  Weronika. 

 
5. Przed  spektaklem  mamy  jeszcze  tyle  do  zrobienia  musimy  przejrzeć  scenariusz,  

przygotować  pytania  do  wywiadu,  przygotować  muzykę  i  sprawdzić  sprzęt. 
 

6. Po  długich  namysłach  wahałem  się  między  piłką  nożną  i  pływaniem 
postanowiłem  zapisać  się  do  sekcji  pływackiej. 

 


