
JĘZYK POLSKI KLASA VI 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie: 15.03.-31.03.2021r.  

 

Temat 1: Zaimek i jego funkcja w zdaniu. 
 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

– zna rodzaje i funkcje zaimków 

– określa funkcję zaimków w zdaniu 

– przekształca tekst, stosując zaimki 

Materiały:  Funkcja zaimków [podręcznik, s. 252–254, zeszyt ćwiczeń, s. 150–155] 

Zadanie: karta pracy; zeszyt ćwiczeń, s. 150-155 
 

Temat 2-3: Nie moja wina, że czuje się nieswój. Pisownia przeczenia „nie” z zaimkami. 
 

Cele lekcji/Uczeń: 

– zna regułę pisowni przeczenia nie z zaimkami 

– stosuje regułę pisowni przeczenia nie z zaimkami w praktyce 

– zna zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy i stosuje je w praktyce 

Materiały: Nie z zaimkami. Nie z różnymi częściami mowy – podsumowanie [podręcznik, s. 255–257, 
zeszyt ćwiczeń, s. 183] 

Zadanie: zeszyt ćwiczeń, s. 183 
 

Temat 4: Artyści z ambicjami – „Rola mola” Małgorzaty Strzałkowskiej. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– ocenia postawę bohaterów literackich 

– wyjaśnia, na czym polega komizm wiersza 

– tworzy zwroty z wyrazami: śmiech, śmiać się 

– pisze opowiadanie o najśmieszniejszej historii 

Materiały: M. Strzałkowska, Rola mola [podręcznik, s. 258–259] 

Zadanie:  piszesz opowiadanie o najśmieszniejszej historii. 

 

 

 



Temat 5: Śmiech na sali… kinowej. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– wymienia przykłady komedii filmowych 

– wie, co to jest antonim 

– określa elementy komizmu postaci 

– formułuje opinię o wybranym filmie (zgodnie z podanym schematem) 

Materiały: Śmiech w filmie [podręcznik, s. 260–262] 

Zadanie: formułujesz opinię o wybranym filmie (zgodnie z podanym schematem). 
 

Temat 6: Nasze wrażenia po lekturze książki „W pustyni i w puszczy”. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– określa czas i miejsca akcji 

– wymienia bohaterów (głównych, drugoplanowych i epizodycznych; historycznych i fikcyjnych) 

– opowiada o najciekawszym wydarzeniu, ulubionej postaci 

Materiały: H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy [podręcznik, s. 135–137, lektura: H. Sienkiewicz, W 
pustyni i w puszczy] 

Zadanie: Karta pracy 
 

Temat 7-8: Wędrujemy po Afryce wraz ze Stasiem i Nel.  

Afrykańskie safari, czyli przewodnik dla… turystów. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– opowiada o wydarzeniach ze zrozumieniem ich ciągu przyczynowo-skutkowego 

– tworzy plan wydarzeń 

– pisze test ze znajomości lektury; 

– wyszukuje w tekście fragmenty opisujące przyrodę i obyczaje panujące w Afryce  

– zna cechy przewodnika turystycznego 

Materiały: H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy [podręcznik, s. 135–137, lektura: H. Sienkiewicz, W 
pustyni i w puszczy] 

Zadanie: Test ze znajomości lektury W pustyni i w puszczy 
 

 

 



Temat 9: Które cechy Stasia pomogły dzieciom uratować się po porwaniu i ucieczce? 
Charakterystyka bohatera. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– podaje przykłady umiejętności i wiedzy bohatera, wskazuje ich przydatność w różnych sytuacjach 
opisanych w utworze 

– ocenia postawę moralną i patriotyczną bohatera 

– opisuje dojrzewanie Stasia i zmianę jego cech 

– pisze charakterystykę 

Materiały: H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy [podręcznik, s. 135–137, lektura: H. Sienkiewicz, W 
pustyni i w puszczy] 

Zadanie: piszesz charakterystykę Stasia Tarkowskiego. 

 

Temat 10: Do jakiego gatunku należy książka „W pustyni i w puszczy”? 

Cele lekcji/Uczeń: 

– określa cechy powieści (proza, narrator, liczba postaci i wątków, akcja, szerokie tło) 

– wskazuje, że utwór Sienkiewicza jest powieścią podróżniczo-przygodową 

Materiały: H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy [podręcznik, s. 135–137, lektura: H. Sienkiewicz, W 
pustyni i w puszczy] 

Zadanie: Karta pracy 

 

Temat 11: Przed sprawdzianem. Podsumowanie rozdziału 5. 

Cele lekcji/Uczeń: 

– czyta uważnie tekst 

–wyszukuje odpowiedzi w tekście 

– wyjaśnia znaczenie frazeologizmu 

– rozpoznaje zaimki w tekście 

– zna rodzaje planów filmowych 

– wskazuje części mowy, z którymi cząstka nie jest zapisywana oddzielnie 

– podaje antonimy do wskazanych wyrazów 

- redaguje dedykację 

Materiały: Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 5-podręcznik 

– terminy i formy wypowiedzi wprowadzone w rozdziale 5 [podręcznik, s. 263–264] 

 


