
 

Uczniowie klasy VB, 

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 poniedziałki mamy 2 godziny języka 

polskiego (zostało to tutaj uwzględnione). 

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

adresem: polski7@interia.pl. 

 

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/2749); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj) – należy założyć konto podając adres  

e-mail i własne hasło oraz wpisując kod dostępu: JPOL-PODR-2020. 

 

 

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. 

 

 

mailto:polski7@interia.pl
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2749
https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj


Lekcja 

(8 kwietnia 2020 r. – środa) 

 Temat:  Co może zdziałać wykreślenie jednego słowa? Rozmawiamy o plakacie społecznym. 

[Podręcznik s. 294 - 295] 

 

1. Przyjrzyj się dokładnie plakatowi Jana Bajtlika pt. Dom dziecka (podręcznik s. 294) oraz 

obejrzyj spot kampanii społecznej:   

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=dTJP6aGVY8g  

 

2. Wyjaśnij w zeszycie, jak rozumiesz pojęcia: „dom” i „dom dziecka”: 

 

Dom – jest to … 

 

Dom dziecka – jest to … 

 

3. Jak myślisz, do jakich działań na rzecz dzieci nakłania plakat (weź pod uwagę informacje 

zamieszczone u dołu plakatu)? Odpowiedz w zeszycie na powyższe pytanie. Wykorzystaj 

wybrane słownictwo: 

*wyrażać   *znaczyć   *wyobrażać   *podkreślać   *pokazywać   *apelować   *zaskakiwać 

*odwoływać się do    *zwracać uwagę na    *dać wyraz    *uświadamiać    *potrzeba 

*marzenie   *apel    *pragnienie   *prośba 

12. edycja galerii plakatu ams / nagroda główna: 

Jan Bajtlik / www.galeria.ams.com.pl 

 

idea konkursu – najlepiej w rodzinie – jeśli nie 

w biologicznej, to w zastępczej 

 

informacje: www.towarzystwonaszdom.pl/ 

tel. 22 834 60 53  

https://www.youtube.com/watch?v=dTJP6aGVY8g

