
 

 

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. 

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

adresem: polski7@interia.pl (odpisuję 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/2749); 

- 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 

(5 czerwca 2020 r. – piątek) 

Temat:  Kiedy w wyrazach piszemy „ą” i „ę” – powtórzenie. 

 

Dzisiaj proponuję pracę za pośrednictwem programu multimedialnego: http://www.ortografka.pl/ 

(wersja darmowa). Wymaga on uruchomienia wtyczki AdobeFlashPlayer. Jeżeli nie masz jej 

zainstalowanej w swoim komputerze, możesz pobrać ją bezpłatnie (z pomocą mamy lub taty)   

ze strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/ 

Zachęcam do korzystania z tej formy ćwiczeń nie tylko w ramach lekcji języka polskiego, ale też 

spędzania wolnego czasu. Program ma formę gry, która z pewnością będzie dla Ciebie 

atrakcyjna, a przy okazji pomoże Ci rozwijać umiejętności ortograficzne. 

Załączam również tradycyjne karty pracy (gdybyś nie poradziła/poradził sobie z urucho-

mieniem programu).  

1. Zapoznaj się z informacjami na temat pisowni ą, ę, om, em, on, en (chętni mogą 

wydrukować notatkę i wkleić ją pod tematem lekcji – nie ma potrzeby przepisywania 

jej do zeszytu). 
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2. Wykonaj zadania umieszczone na podanych stronach www lub załączone karty pracy. 

 

http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/tradzik/gra/wykreslanka 

http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/tradzik/gra/labirynt 

http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/tradzik/gra/komiks 

http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/tradzik/test 

 

 

 

KARTY PRACY NA KOLEJNYCH STRONACH  

dla osób, które nie wykonają ćwiczeń w formie on –line 

(można je wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu lub zapisać wyłącznie odpowiedzi). 

W razie wątpliwości sięgnij do słownika ortograficznego. 
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