
 

Uczniowie klasy VI, 

poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści  

z zakresu języka polskiego w domu. Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin 

(zawierają konkretne daty). Przypominam, że w środy mamy 2 godziny języka polskiego. 

Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod 

adresem: polski7@interia.pl (odpowiadam na każdą otrzymaną wiadomość). Bardzo proszę  

o sprawdzanie również skrzynki SPAM, ponieważ z informacji od rodziców wynika, że zdarza się,  

iż wiadomości są tam automatycznie przekierowywane. 

 

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie  

on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił 

ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać 

zadania): 

- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2750); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj). 

 

Przypominam o korzystaniu z platformy Quizizz – informacje o zadaniach i testach 

otrzymujecie ode mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (proszę zapamiętać / zapisać 

swój login i hasło, które są niezbędne do logowania). 

 

W przypadku notatek, które samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać  

z przesłanych materiałów – wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania). 

To co zostało zapisane kolorem zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione 

treści proszę wpisać na kolorowo. Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem 

na czerwono. 
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Lekcja  

(8 maja 2020 r. - piątek) 

 Temat:  Codzienność tematem sztuki. 

[Podręcznik s. 324 – 325] 

 

1. W ramach wprowadzenia do lekcji obejrzyj krótki film na temat Vincenta van Gogha: 

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

 

2. Przyjrzyj się obrazowi Vincenta van Gogha pt. Para butów (podręcznik s. 324) i odpowiedz  

w zeszycie (pełnymi zdaniami) na poniższe pytania: 

 

1) W jaki sposób zostały ułożone buty? 

2) Do kogo mogły należeć? Co o tym świadczy? 

3) Co możesz powiedzieć o życiu właściciela butów na podstawie ich wyglądu? 

KOMENTARZ: Vincenta van Gogha inspirowały często przedmioty codziennego użytku. 

Umieszczony w podręczniku obraz jest jednym z sześciu, które przedstawiają buty. Tematem 

jego twórczości była też natura i powszednie życie. Vincent Van Gogh znany jest przede 

wszystkim z używania w swoich obrazach żywych i krzykliwych barw. Szczególnie upodobał 

sobie kolory żółty i granatowy. Istnieje hipoteza, według której van Gogh cierpiał 

na daltonizm. Zaburzenia wzroku mogły wpływać na dobór barw wykorzystywanych  

w obrazach, bowiem artysta inaczej postrzegał kolory otaczającego go świata.  

 

3. Przeczytaj wiersz Beaty Lejman pt. Buty artysty (podręcznik s. 325). 

 

4. Wykonaj w zeszycie zad. 1. / s. 325. 

 

5. Napisz w kilku zdaniach, w jaki sposób rozumiesz ostatnią strofę wiersza: 

 

Bowiem ciekawa życia sztuka 

wszędzie tematów dla siebie szuka.  

 

Gdybyście mieli problem z rozwiązaniem tego zadania, zamieszczam małą podpowiedź: 

 

 

 

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


 

Seria obrazów Puszki z zupą firmy Campbell, nazywana czasami 32 puszkami z zupą firmy Campbell, 

to dzieło namalowane przez Andy’ego Warhola w 1962 roku. Składają się na nie trzydzieści dwa 

płótna, które przedstawiają puszkę z zupą firmy Campbell we wszystkich dostępnych w tamtych 

czasach smakach. Dzieło Warhola jest obecnie znane i cenione w całym świecie. 

W 2006 roku jeden z jego obrazów (przedstawiający zniszczoną puszkę zupy) został sprzedany  

za kwotę 11 776 000 dolarów  

 

 


