
Tydzień obejmuje okres od 6.04 do 17.04.2020 

 

Klasa VI a 

Przedmiot – język polski 

Nauczyciel realizujący – Teresa Dubel 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1. i 2. 

Temat: Cechy powieści detektywistycznej na przykładzie „Szatana z siódmej klasy” 

 

Na podstawie materiałów udostępnionych w lekcji wykonanie notatki (lub uzupełnienie dołączonej 

do lekcji karty pracy) nt. powieści detektywistycznej. Wykonanie wskazanych ćwiczeń online w celu 

utrwalenia cech powieści i zapisanie podsumowującej notatki (szczegóły w materiałach do lekcji). 

 

W ramach zadania domowego (na po świętach) w celu podsumowania lektury wykonanie jednej z 

następujących form: 

- gra planszowa wykorzystująca treść lektury (można zagrać z rodziną), 

- lapbook nt. lektury, 

- przygotowanie reklamy biura detektywistycznego „Adaś” (lub inna nazwa) zawierającego 

portfolio, czyli informacje o rozwiązanych dotychczas zagadkach, ofertę biura, informacje o 

detektywie.  

Wszystkie szczegóły dot. zadania będą na Librusie w module ZADANIA DOMOWE oraz w treści 

lekcji. 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych (może być po świętach) – prezentacja lub inna forma 

przedstawienia wybranego literacko-filmowego detektywa (Sherlock Holmes, Hercules Poirot lub 

panna Marple). Może być też o całej trójce – najważniejsze informacje, mniej szczegółowo.  

 

Inne materiały, linki i strony web przydatne  do pracy ucznia: 

 

Wszelkie karty pracy i inne materiały oraz szczegóły pomocne w wykonaniu zadań zostaną 

zamieszczone, tak jak dotychczas, na wakelet.com https://wke.lt/w/s/83KBv6 oraz w 

formie załącznika pdf w zad. domowym w Librusie (dla tych, którzy mają kłopoty z pracą 

online). Ewentualne zadania/ćwiczenia dodatkowe (dla chętnych) na klasowym padlecie. 

 

 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela.  

 

Odesłanie zadania domowego zależnie od formy wykonania (np. zdjęcia, prezentacja) mailem 

na adres teryska.d@gmail.com lub przez e-dziennik.  

Wykonanie ćwiczeń online wskazanych jako obowiązkowe (zawartych w lekcji).  

Ew. wysłanie notatki dla sprawdzenia jej poprawności – zdjęcie musi być czytelne, żebym 

mogła sprawdzić. Polecam aplikacje do skanowania np. CamSkanner lub NoteBlock. 

 

Konsultacje dla uczniów  

Librus – od pon. do śr. w godz. 9.00-12.00, Messenger – od pon. do śr. 9.00-12.00. 

 



 

Konsultacje dla rodziców 

Librus – od pon. do śr. w godz. 9.00-12.00 oraz 17.00-18.00. 

 

 

Podpis nauczyciela 

   Teresa Dubel 


