Klasa 6 – język polski

Witam i zapraszam do pracy.

Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.
Na początek przypomnijcie sobie zasady pisowni ą, ę oraz om, on, em, en.
Proszę kilkakrotnie przeczytać informacje znajdujące się w podręczniku Słowa na start 6 na stronach
204-206.
Następnie proszę o uzupełnienie w zeszytach ćwiczeń na str. 89-91 zadań od 1 do 5.
Proszę również o zrobienie z podręcznika zadań:
zad. 1 str. 204, zad. 4 str.205, zad. 8 str.206
Zadania z podręcznika proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 24.03.2020 r.
Przypominam o czytaniu lektury J.R.R. Tolkiena „Hobbit ,czyli tam i z powrotem”
Zadania na 24.03.2020

Temat: Gdzie postawić przecinek?
Przeczytajcie informacje z podręcznika znajdujące się na tronach 232 i 233. Następnie wykonajcie
ćwiczenia 4,5 str.108 w zeszycie ćwiczeń oraz poniższe zadanie 1.
Zadanie 1.
Zredagujcie kilkuzdaniową historyjkę zaczynającą się od słów: „Był sobie raz….
Tekst powinien składać się z samych zdań pojedynczych i zawierać wyrazy: lub, albo, więc, toteż, och,
i, ale.
Zadanie 1 proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 25.03.2020 r.
Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości skorzystajcie z podanego adresu e-mail.

Cd – Nowe zadania
Klasa 6 - język polski
Dzień dobry. Mam dla Was nowe zadania. Bardzo proszę abyście je uważnie przeczytali i wykonali
polecenia.

Lekcja na 26.03.2020
Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…
1. Przeczytajcie tekst C. Funke Atramentowe serce (podręcznik str. 222). W trakcie lektury
szukajcie odpowiedzi na podane poniżej pytania i w oparciu o nie sporządźcie w zeszycie
notatkę.
 Zapisz imiona bohaterów występujących w tekście.
Kim oni są?
 Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia?
 Spróbuj określić czas, w którym dzieją się wydarzenia.
 Wskaż najważniejsze, Twoim zdaniem wydarzenie opisane przeczytanym fragmencie
tekstu.
2. Określcie, które wydarzenia są realistyczne, a które fantastyczne.
3. Odpowiedzcie na pytania 1-5 znajdujące się pod tekstem.
4. Zadanie domowe
Ułóżcie historię, która wytłumaczy, w jaki sposób Capricorn, Basta i Smolipaluch wrócili do
domu. Historia powinna zawierać co najmniej 80 słów.
Zadanie domowe oraz skany notatki wyślijcie na adres e-mail
maria.basamania20@gmail.com do 27.03.2020 r.
Lekcja na 27.03.2020
Temat: Książka i ja.
1. Przeczytajcie informacje znajdujące się w podręczniku na str.335 w zielonej ramce.
Następnie zapiszcie w zeszycie informacje, w których napiszecie kiedy obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień książki dla Dzieci i w jakim celu go ustanowiono.
2. Przeczytajcie tekst List do dzieci całego świata (podręcznik str.334-335). Odpowiedzcie na
pytania:
 Do czego zachęca czytelników autor tekstu?
 Co łączy czytelników tej samej książki?
 Dlaczego bez czytelnika książka by nie ożyła?
 W jaki sposób rozumiesz zwrot książka żyje?
3. Zapisz w zeszycie jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do wyrazu książka
4. Wyjaśnij w zeszycie podane związki wyrazowe:
 czytać w kimś jak w otwartej księdze,
 ślęczeć nad książkami,
 czytać od deski do deski,
 pożerać, pochłaniać książki
5. Zadanie domowe
Sformułuj dwa argumenty potwierdzające tezę Warto czytać książki.
Zadanie domowe oraz skany zdania 4. wyślijcie na adres e-mail
maria.basamania20@gmail.com do 02.04.2020 r.
Życzę owocnej pracy.

Klasa 7 – historia
Witam i zapraszam do pracy.
Temat: I wojna światowa –utrwalenie i sprawdzenie wiadomości
Proszę obejrzeć film I wojna światowa (1914-1918) na stronie https://www.youtube.com/watch?v=bua8zPk4fk
Musimy zmienić formułę zapowiadanego sprawdzianu, dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania i odesłanie ich na adres mariabasamania20@gmail.com do 27.03.2020 r.
Pytania
1. Wymień przyczyny bezpośrednie i pośrednie I wojny światowej.
2. Jakie państwa wchodziły w skład ententy?
3. Wyjaśnij pojęcia: wojna pozycyjna, wojna błyskawiczna, dwuwładza, nieograniczona wojna
podwodna, kryzys przysięgowy.
4. Jakie znaczenie miało przyłączenie się USA do wojny.
5. Jakie zapisy dotyczące Polski znalazły się w 14-punktowym orędziu W. Wilsona?
6. Przedstaw wojskowe i dyplomatyczne działania Polaków na rzecz niepodległości w czasie I
wojny światowej
Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości skorzystajcie z podanego adresu e-mail.

Klasa 8 historia
Witam i zapraszam do pracy.
Temat: PRL w latach 70. XX wieku.
Przeczytajcie informacje z podręcznika Wczoraj i dziś 8 na stronach 193-197.
Następnie udzielcie odpowiedzi na pytania:
1.
2.
3.
4.

Co było celem polityki Edwarda Gierka?
Jakie zmiany nastąpiły w Polsce w latach 70.
Jakie błędy popełniła ekipa Edwarda Gierka?
Jakie zmiany wprowadzono do konstytucji w 1976 r.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 27.03.2020 r.
Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości skorzystajcie z podanego adresu e-mail.

