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-----------------------------------------------------Lekcja on-line godz. 12: 00 , Office Teams
-------------------------------------------------------Lekcja on-line godz. 11: 00 , Office Teams

PIĄTEK

Lekcja on-line godz. 10: 30 , Office Teams

PONIEDZIAŁEK
Dzień Dziecka- dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
WTOREK
Temat: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w lekturze ,,Felix, Net i Nika oraz Gang
Niwidzialnych ludzi”’.
Określisz tematykę i problematykę utworu. Wykorzystasz w interpretacji tekstu lektury
doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze. Wskażesz wartości ważne w utworze oraz
wartości ważne dla bohatera.

1. Zastanów się, co dla Ciebie oznacza słowo: NOWOCZESNOŚĆ. Podaj swoje pomysły na
twórcze wyjaśnienie tego terminu.

NOWOCZESNOŚĆ

2. Przypomnij sobie, jakie nowe technologie i wynalazki zostały opisane na kartach lektury.
Zastanów się, które z nich wydały Ci się najciekawsze, najbardziej przydatne lub absurdalne.
Mogą to być, np.:
- zabezpieczenie przed złodziejami kieszonkowymi str. 19,
- czujnik przechyłu w rowerze str. 24,
- klucz uniwersalny str. 35,
- pełzacz str.47
- penetrator, str.121
- latalerz str. 271, 279

3. Zastanów się, jakie możliwości i zagrożenia niosą ze sobą nowoczesne technologie .

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

Możliwości
-

Zagrożenia
-

4. Zastanów się i odpowiedz na pytania:
- Dzięki czemu bohaterowie wychodzili cało z kolejnych opreski?
- Co ostatecznie uratowało bohaterów?
- W jaki sposób pokonali zbuntowany program i jego androidy?
- Jakie wartości były dla nich najważniejsze?
Notatka do zeszytu:
Receptą na problemy współczesności i przyszłości może okazać się drugi człowiek i wartości takie
jak: przyjaźń, lojalność, poczucie odpowiedzialności, solidarność, rodzina, uczciwość…
To tradycyjne wartości, które wcale nie przestały być aktualne!
Aby uniknąć zagrożeń, jakie wiążą się z coraz szybszym rozwojem nowoczesnych technologii i
zmianami zachodzącymi na świecie, możemy też:
– ostrożnie i z rozwagą korzystać z najnowszych osiągnięć techniki,
– wykorzystywać je dla dobra ludzi, nigdy przeciwko nim!
– starać się przewidywać wszystkie konsekwencje naszych działań
– pamiętać, że zawsze powinniśmy być odpowiedzialni za to, co tworzymy.

5. Zadanie domowe
Wybierz dowolny wynalazek , który został opisany w książce, a następnie uzupełnij jego
zgłoszenie do biura patentowego ( na podstawie opisu z książki).
Formularz zgłoszenia poniżej.

ŚRODA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK
Temat: Jedna powieść – wiele gatunków.
Rozpoznasz fikcję literacką i rozróżnisz elementy fantastyczne oraz realistyczne. Rozpoznasz czytany
utwór jako powieść i wskażesz cechy gatunkowe tego utworu, a także odmiany powieści:
obyczajowej, przygodowej, detektywistycznej, fantastycznonaukowej, fantasy.

Karta pracy Office Teams w Pliki
w folderze Materiały z zajęć
w folderze ,,Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi’’
1. Przypomnij sobie, jaki utwór nazywamy powieścią.

Książka Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi jest powieścią.
Powieść to dłuższy utwór narracyjny, w którym występuje wiele wątków i wielu bohaterów,
pojawiają się także liczne dialogi i opisy.
Przygody ukazane w książce Rafała Kosika to fikcja literacka. Świat przedstawiony powieści
jest bardzo różnorodny – składa się z elementów rzeczywistych, prawdopodobnych i
fantastycznych

2. Wskażesz w tekście elementy rzeczywiste, prawdopodobne i fantastyczne. Uzupełnij
tabelę odpowiednimi przykładami z lektury.
Elementy rzeczywiste to te,
które istnieją w realnym
świecie

Elementy prawdopodobne
to takie, które teoretycznie
mogłyby istnieć lub się
zdarzyć, ale nie mamy
dowodów, że było tak
naprawdę

Elementy fantastyczne to
te, których w naszym
świecie nie spotykamy i
raczej nie mogłyby mieć
miejsca

3. Uzupełnisz kartę pracy :
Office Teams w Pliki
w folderze Materiały z zajęć
w folderze ,,Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi’’
4. Zadanie domowe
Napisz w zeszycie zaproszenie na spotkanie z autorem lektury ,,Feliks, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi’’, które organizuje Twoja klasa . Użyj dwóch argumentów, którymi
przekonasz koleżanki i kolegów z pozostałych klas 6 do przybycia na to spotkanie.
Pamiętaj, w zaproszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:
- kto zaprasza?
- kogo zaprasza?
- na co zaprasza?
- kiedy ( data, godzina) odbędzie się wydarzenie?
- gdzie odbędzie się wydarzenie?
- 2 argumenty (argumenty nie mogą być błahe, np. będzie poczęstunek i możliwość zdobycia
autografu pisarza, ale powinny nawiązywać do sylwetki autora lub jego twórczości, np. Poznasz
jednego z najpopularniejszych polskich twórców powieści dla dzieci i młodzieży lub dowiesz się,
skąd Rafał Kosik czerpał pomysły na niezwykłe wynalazki, które opisał w lekturze itp.).

PIĄTEK
Temat: Zadanie sprawdzające znajomość treści lektury oraz problematyki - ,,Feliks, Net i Nika oraz

Gang Niewidzialnych Ludzi’’
Dziś w czasie lekcji online o godz. 10:30 wykonasz zadanie sprawdzające, w jakim stopniu
zapamiętałeś lekturę.
POWODENIA!!!

