PLAN PRACY
Język polski
Klasa 6a
18.05.-23.05
Oficce Teams język polski klasa 6a
PONIEDZIAŁEK
Lekcja on-line godz. 12: 00 , Office Teams
WTOREK
Lekcja on-line godz. 12: 00 , Office Teams
ŚRODA
-------------------------------------------------------CZWARTEK
Lekcja on-line godz. 11: 00 , Office Teams
PIĄTEK
Lekcja on-line godz. 10: 30 , Office Teams
Przeczytaj książkę ,,Feliks, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi’’. Zaczniemy ją omawiać
25. 05., a zadanie sprawdzające napiszemy 02.06.

PONIEDZIAŁEK

Temat: ,,Szatan z siódmej klasy’’ jako przykład powieści…
Zaklasyfikujesz powieść ,,Szatan z siódmej klasy’’ do odpowiedniego gatunku powieści,
biorąc pod uwagę dwa kryteria:
- czas przedstawiony w utworze do czasu powstania utworu,
- temat.

Karta pracy Office Teams w Pliki
w folderze Materiały z zajęć
w folderze ,,Szatan z siódmej klasy’’

WTOREK
Dziś w czasie lekcji online o godz. 12:00 wykonasz zadanie sprawdzające, w jakim stopniu
zapamiętałeś lekturę ,,Szatan z siódmej klasy’’.
POWODENIA!!!
ŚRODA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK

Temat: Mitologiczni bohaterowie.

Przypomnisz sobie poznane wcześniej postacie mitologiczne. Wyszukasz informacje na temat
greckich bogów.
1. Przeczytaj informacje na temat bogów greckich w podręczniku str. 266-267.
2. Uzupełnij notatkę wyrazami z ramki.

PIĄTEK
Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.
Przypiszesz określenia bohaterom z mitów. Opracujesz plan wydarzeń współczesnej przypowieści.
Napiszesz współczesną wersję opowiadania nawiązującego do mitu lub przypowieści.
1.
2.
3.
4.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.269-271.
Wykonaj zadanie 1. Str.271.
Zastanów się nad zada. 2-7.
Pisemnie wykonaj zadanie 8. Str.271. Wykorzystaj informacje pomocnicze do stworzenia
wypowiedzi związanej z pierwszą fotografią.

Miejsce i czas

• pasaż wielkiej galerii handlowej
• późne popołudnie

Nawiązanie do
przypowieści

• skulony mężczyzna na ławce, w
obszarpanym ubraniu, o zarośniętej,
wychudzonej twarzy, jego oczy wyrażają
prośbę
• wokół tłum ludzi z torbami zakupowymi,
niektórzy obojętnie mijają bezdomnego, inni
patrzą z pogardą
• nagle para młodych ludzi zatrzymuje się
obok mężczyzny, obydwoje są poruszeni

Zapis dialogu
Zwrot akcji
Zakończenie

• dziewczyna rozmawia z bezdomnym o jego
stanie zdrowia, samopoczuciu i potrzebach
•obydwoje postanawiają pomóc – młody
człowiek idzie do baru po posiłek
•mężczyzna dziękuje darczyńcom, młodzi żegnają
się z bezdomnym

