
Klasa 6  

25.05.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie? 

Podręcznik s. 276. 

Kochani, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Dzisiaj będzie bardzo 

sentymentalnie. Dlaczego? Za sprawą muzyki. Myślę, że Wasi rodzice znają doskonale 

piosenkę, którą dziś poznacie.  

https://www.youtube.com/watch?v=nZz6XtdmOHY 

Zadanie 1 - Proszę otworzyć powyższy link i posłuchać. Poniżej wrzucam tekst. 

Stanisław Sojka 

Tolerancja (Na miły Bóg) 

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? 

Budować ściany wokół siebie - marna sztuka... 

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą - 

Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. 

Na miły Bóg, 

Życie nie tylko po to jest, by brać,  

Życie nie po to, by bezczynnie stać,  

I aby żyć siebie samego trzeba dać.  

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,  

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. 

Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci! 

Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. 

 Na miły Bóg, 

Życie nie tylko po to jest, by brać,  

Życie nie po to, by bezczynnie stać, 

I aby żyć siebie samego trzeba dać. 

Zadanie 2 – Czego dotyczy ta piosenka? Nas samych       Mnie i Was i każdego człowieka.  

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Na jakie zachowania ludzi zwraca uwagę piosenka? (Podpowiedź: Zobaczcie na tytuł, 

od dużo mówi. Spójrzcie również na refren. Kolejne pytanie również będzie 

podpowiedzią).  
2. W jaki sposób piosenka łączy się z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie? 

(Podpowiedź: mowa o refrenie. Do czego nas zachęca podmiot liryczny?).  

3. Co według Ciebie jest w życiu ważne? Napisz w kilku zdaniach i uzasadnij.  

 

26.05.2020 r. - wtorek 

Temat: Weźmy to w nawias.  

Podręcznik s. 272. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZz6XtdmOHY


Moi drodzy, dzisiaj o interpunkcji słów parę. Wiecie zapewne, że znaki interpunkcyjne to 

ważna sprawa. Nie jest to żadna nowość, że są one potrzebne w zdaniu. Każdy z tych znaków 

ma swoją rolę i np. kropka kończy zdanie, przecinek stawiamy np. Gdy coś wymieniamy itd. 

Dzisiaj znak interpunkcyjny, który stosuje najczęściej w lekcjach online. Proszę teraz 

zobaczcie na wczorajszą lekcję. Gdzie zauważyliście nawias ( ) ?? Oczywiście w momentach, 

kiedy pisałam Wam podpowiedzi! To mamy już pierwsze zastosowanie nawiasów - 

stosujemy go wtedy, gdy chcemy coś dopowiedzieć lub coś wyjaśnić. Kolejne zastosowanie 

jest rzadziej używane, niemniej jednak przydatne. Stosujemy nawias również wtedy, gdy 

cytujemy fragment. Oczywiście nie jest zawsze używany, bo potrzebujemy go, gdy coś 

cytujemy (przytaczamy czyjeś słowa) ale uwaga - jeżeli opuszczamy jakieś słowa z 

cytowanej treści. Zobaczcie sami:  

Mamy oryginalny fragment wczorajszej piosenki:  

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? 

Chciałabym zacytować teraz ten fragment, ale za długi by był cały i tak ogólnie jakoś zalezy 

mi tylko na jego części. Wtedy cytuję część, która mnie interesuje a w miejsce opuszczonych 

słów wstawiam (…). Wygląda to tak: 

Dlaczego nie mówmy (…) co nas boli (…)?  

Tak wyglądają 2 zastosowania nawiasów        

Zadanie 1 – Proszę na podstawie powyższego mojego tekstu napisać 2 zastosowania nawiasu. 

Napiszcie swoimi sowami tak, abyście rozumieli to.  

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadania.  

Pamiętajcie, że dzisiaj Dzień Matki. Wycałujcie swoje mamusie i podziękujcie im za pomoc 

w lekcjach! Podziękujcie również w moim imieniu i życzcie dużo zdrowia        

27,28.05.2020 r. - środa, czwartek 

Temat: Zdanie złożone bardzo cenione.  

Podręcznik s. 283-285. 



Dzisiaj trudna lekcja, nawet bardzo... Myślę, że jednak dacie radę! Jeżeli będziecie mieli 

pytania, proszę piszcie do mnie. Chętnie Wam pomogę, wskażę drogę myślenia i zmotywuje 

;)  

Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne, aby zrozumieć dzisiejszą lekcję. Będzie to 

powtórzenie, bardzo istotnie dla pojęcia nowego materiału.  

Na sam początek musimy przypomnieć sobie informacje o orzeczeniu. Co to jest? 

Pamiętamy, że zawsze odnosi się do podmiotu (wykonawcy), co więcej - odpowiada na 

pytania: Co robi? Co się z nim dzieje?. Informuje nas o czynności, która jest przez kogoś 

wykonywana (przed podmiot) lub o stanie, w jakim się znajduje. No to przykłady, orzeczenia 

podkreślę.  

Pani pyta o Wojtka. 

Mama gotuje obiad. 

Lubię jeść.  

Pamiętacie lekcje, zaraz przed moją choroba, na której rysowaliśmy wykresy zdań? Tam 

zaznaczaliśmy podmiot i orzeczenie. Myślę, że pamiętacie te informacje. Skoro 

przypomnieliśmy sobie o orzeczeniu, czas teraz na kilka słów o zdaniu złożonym. Wtedy na 

lekcji robiliśmy wykresy zdań pojedynczych (miały jedno orzeczenie). Dzisiaj poznacie 

zdania złożone, które zawierają więcej niż jedno orzeczenie, czyli na zdanie złożone składają 

się zdania pojedyncze. Wiem, brzmi to troszkę strasznie, ale nie jest trudne! Spójrzcie na 

poniższe zdania złożone. Podkreślę w nich też orzeczenia.  

Robię zakupy i rozmawiam przez telefon. 

Pójdziemy na spacer, gdy ustanie deszcz. 

Zjemy obiad albo pojedziemy do babci. 

 

 Dzisiaj spróbujemy trochę inaczej. Próbowałam Wam napisać całą teorię i wytłumaczenia, 

ale znalazłam bardzo dobry filmik, w którym pani tłumaczy zdania złożone.  

Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=bfYYd5BHD-A 

Jeżeli ktoś nie będzie rozumiał po tym wytłumaczeniu, proszę niech się ze mną skontaktuje, 

to mu to postaram się wytłumaczyć        

Pani z Wami będzie na filmiku robiła zadania. Zróbcie do zeszyciku zadanie 1, 2, 4, 6 s. 284. 

Proszę do zeszytu napiszcie też sobie zapisane na zielono zdanie oraz co to jest zdanie 

współrzędne i podrzędne (poniżej).   

https://www.youtube.com/watch?v=bfYYd5BHD-A


Przykład: Zjadłam lody i opowiadałam historię.  

Przykład: Wyszłam z domu, ponieważ zaświeciło słońce.  

 

29.05.2020 r. - piątek 

Temat: Rola spójników w zdaniach złożonych podrzędnie.  

Podręcznik s. 286-287.  



Dzisiaj będzie nawiązanie do wczorajszej lekcji. Będzie dotyczyć ona zdań współrzędnych. 

Mamy ich trochę, a rozpoznajemy je przez spójniki, które łączą nam zdania składowe. Każdy 

gatunek zdania współrzędnego ma inny wykres. Zobaczcie sami poniżej.  

 

Zadanie 1 – W ramach notatki, kto może niech wydrukuje sobie i uzupełni poniższa grafikę. 

Kot nie ma możliwości lub chce, niech ramki przerysuje i uzupełni. Oczywiście uzupełnić 

musi każdy. Pamiętajcie, że w zdaniach współrzędnych ważne są strzałki! To one nam 

wszystko mówią. Zwróćcie uwagę też na to, że na wykresach mamy 1, 2. Są to zdania 

składowe. Weźmy zdanie wynikowe z powyższej ramki: Zmęczyłam się trochę (1), więc 

odpocznę przez chwilę (2). Przecinek lub spójnik (albo jedno i drugie) robi nam podział na 

dwa składowe zdania, które numerujemy i na wykresie umieszczamy.  



 

Zadanie 2 - Proszę wykonać ćwiczenia: 1, 3, 4.   



 

 

Uwaga! 05.06.2020 r. (piątek) sprawdzian!  

Zagadnienia: 

1. Zdania złożone (ćwiczenia, które były do zrobienia, wykresy, rozróżnienie zdań 

współrzędnych od podrzędnych). 

2. Wiersz “Odys” L. Staffa (interpretacja wiersza). 

3. Mit o Orfeuszu i Eurydyce. 

4. Mit o Prometeuszu. 

5. Zagadnienia: mit, mitologia, przypowieść, pamiętnik.  

6. Przypowieść o talentach, pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie, siewcy 

(wnioski płynące z tych przypowieści, charakterystyka i symbolika postaci). 

7. Biblia: stworzenie świata i człowieka.  


