
język polski  klasa VI oddział dziecięcy wewnętrzny  

 

Temat  1: Poznajemy najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla. 

 

1. Przeczytaj fragment  opowieści Renaty  Piątkowskiej pt. „Która to Malala”?  Podręcznik do 

języka polskiego „Między nami. Język polski 6.”  str. 292-294.  

 

2. Na podstawie  przeczytanego tekstu  podaj informacje o bohaterce. Odpowiedz na pytania. 

 

 Co było celem  bohaterki? 

 Co robiła, aby urzeczywistnić  swoje zamierzenia? 

 Jakie cechy pomagały  jej w osiągnięciu celu? 

 Kto i w jaki sposób wspierał dziewczynkę? 

 Jakie były efekty podjętych działań? 

 

3. Co sądzisz o postawie  Malali? Weź pod uwagę wartości, którymi się kierowała oraz 

niebezpieczeństwa, na które była narażona.  

 

4. Zredaguj w zeszycie  kilkuzdaniowy wpis na forum społecznościowym, w którym  się 

wypowiedz na temat wartości powszechnej edukacji dzieci na świecie.  

 

5. Zobacz trailer  filmu poświęconego historii Malali pt.  „To ja Malala”  (kliknij w link) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Temat  2: Korzystaj ze słowników. 

 

1. Przeanalizuj objaśnienia haseł . 

 

 kompendium 

kom•pen•dium; -dia, -diów  

( Wielki słownik ortograficzny PWN) 

 kompendium 
 

(n; odm. lm) <łac. compendium pożytek, skrócenie, oszczędzenie> podręcznik zawierający zbiór 
najważniejszych wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy w oszczędnym skrócie: kompendium wiedzy o 
teatrze 
       ( Słownik wyrazów obcych PWN ) 

 mówić o czymś ; rozprawiać, odzywać się, bełkotać, nawijać, lać wodę, opowiadać, 

perorować, chlapać językiem, monologować, trajkotać, bajtlować, rozmawiać, rozwodzić się, 

wypowiadać, przemawiać, brechać, młócić słomę, mleć ozorem, paplać, międlić, ględzić, 

bajdurzyć, truć, szczebiotać, pytlować, bzdurzyć, gadać, zabierać głos, trajlować, mendzić, 

(Słownik wyrazów bliskoznacznych)  

 mówić ; mówić prze zęby, mówić do rzeczy, mówić głodne kawałki, mówić co ślina na język 

przyniesie, mówić od rzeczy, mówić trzy po trzy, mówić jak katarynka, bez ładu i składu, bez 

ogródek, żartem …. 

(Słownik frazeologiczny)  

 

2. Wyszukaj w  powyższych hasłach: 

 

 informacji o poprawnym zapisie wyrazów, 

 przykładów użycia wyrazów w zdaniu, 

 informacji dotyczących odmiany, 

 wyrazów bliskoznacznych, 

 informacji o możliwych miejscach  podziału wyrazu przy przenoszeniu do  

następnego wersu, 

 informacje o pochodzeniu wyrazu. 

 

3. Na podstawie informacji wpisz nazwy słowników. 

 

 Słownik , w którym zgromadzono  wyrazy uporządkowane według podobnego 

znaczenia, to …………………………………………………………….. 

 Słownik, który notuje  wyrazy obcego pochodzenia używane we współczesnej  

polszczyźnie, to………………………………………………………… 

https://synonim.net/synonim/rozprawia%C4%87
https://synonim.net/synonim/odzywa%C4%87+si%C4%99
https://synonim.net/synonim/be%C5%82kota%C4%87
https://synonim.net/synonim/nawija%C4%87
https://synonim.net/synonim/la%C4%87+wod%C4%99
https://synonim.net/synonim/opowiada%C4%87
https://synonim.net/synonim/perorowa%C4%87
https://synonim.net/synonim/chlapa%C4%87+j%C4%99zykiem
https://synonim.net/synonim/monologowa%C4%87
https://synonim.net/synonim/trajkota%C4%87
https://synonim.net/synonim/bajtlowa%C4%87
https://synonim.net/synonim/rozmawia%C4%87
https://synonim.net/synonim/rozwodzi%C4%87+si%C4%99
https://synonim.net/synonim/wypowiada%C4%87
https://synonim.net/synonim/przemawia%C4%87
https://synonim.net/synonim/brecha%C4%87
https://synonim.net/synonim/m%C5%82%C3%B3ci%C4%87+s%C5%82om%C4%99
https://synonim.net/synonim/mle%C4%87+ozorem
https://synonim.net/synonim/papla%C4%87
https://synonim.net/synonim/mi%C4%99dli%C4%87
https://synonim.net/synonim/gl%C4%99dzi%C4%87
https://synonim.net/synonim/bajdurzy%C4%87
https://synonim.net/synonim/tru%C4%87
https://synonim.net/synonim/szczebiota%C4%87
https://synonim.net/synonim/pytlowa%C4%87
https://synonim.net/synonim/bzdurzy%C4%87
https://synonim.net/synonim/gada%C4%87
https://synonim.net/synonim/zabiera%C4%87+g%C5%82os
https://synonim.net/synonim/trajlowa%C4%87
https://synonim.net/synonim/mendzi%C4%87


 Słownik, w którym znajdziemy poprawny zapis wyrazów oraz zasady ich  pisowni  w 

języku polskim, to………………………………………………………………….. 

 Słownik, w którym zgromadzono wyrazy rodzime oraz przejęte przez polszczyznę 

wyrazy pochodzenia  obcego, to………………………………………….. 

 Słownik, wyjaśniający znacznie związków frazeologicznych to……………………………….. 

 Słownik zawierający definicje pojęć związanych z  literaturą to………………………………… 

 

4. Hasło  „pokój”  pochodzi ze:  

 

słownika  frazeologicznego języka polskiego/ słownika ortograficznego języka polskiego/  

słownika wyrazów obcych/ słownika wyrazów bliskoznacznych 

 

5. Wyjaśnij  pojęcie „pacyfista”  i podaj pochodzenie tego wyrazu. 

 

6. Ćwiczenie dla chętnych.  Wymyśl nieistniejące słowo i opracuj artykuł hasłowy z tym 

wyrazem, który mógłby się znaleźć w słowniku  języka polskiego, słowniku wyrazów 

bliskoznacznych i słowniku frazeologicznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat  3: „O Tajemnicy człowieka z blizną”. 

 

1. Posłuchaj audiobooka  pt. „Tajemnica człowieka z blizną” Pawła Beręsewicza. (kliknij w link) 

https://www.youtube.com/watch?v=RHQysVG-Yak 

2. Jakie są twoje wrażenia po odsłuchaniu audiobooka? Czy zainteresowała cię historia  Jaśka i 

jego rodziny? 

 

3. Wyobraź sobie, że przygotowujesz  materiały do fotograficznej relacji z wydarzeń, których 

bohaterem był ojciec Jaśka .  

 Przeanalizuj wątek licealisty, który znalazł się w środku manifestacji. 

 Wyszukaj odpowiednie fragmenty audiobooka , gdzie są podane informacje o tym, co się 

działo w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. 

 Wyobraź sobie, co mogło  ci się udać uwidocznić  na zdjęciach. Opisz  dokładnie, co 

przedstawiałoby każde z nich. 

 Zatytułuj zdjęcia. 

 

4. Zastanów się, kogo spośród uczestników  opisanych wydarzeń można nazwać bohaterem. 

Uzasadnij swój wybór. 

 

5. Zadanie domowe . 

 

Wyszukaj informację o jednej z osób, które w 1989 roku  przyczyniły się do upadku 

komunizmu w Polsce, i napisz o niej kilka zdań.  Wyjaśnij na czym polegało bohaterstwo tej 

osoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHQysVG-Yak


Temat  4: „Bajka o maszynie cyfrowej…” Stanisława Lema.  

1. Przeczytaj  utwór  Stanisława Lema pt. „Bajka o maszynie cyfrowej” .  Podręcznik do języka 

polskiego „ Między nami. Język polski 6.” GWO str. 302-307.  

 

Ważna wiadomość !!! 

 

Literatura fantastycznonaukowa - charakteryzuje specyficzna tematyka, która oscyluje wokół 
wizji futurystycznych. Jej akcja zostaje osadzona w dalekiej przyszłości, a istotną cechą świata 
przedstawionego jest technicyzacja rzeczywistości. Powieść fantastyczno-naukowa przedstawia 
szczegółową relację na temat przyszłościowych wynalazków, jej częstymi motywami są również 
międzygalaktyczne podróże, podbój obcych planet czy rozwój humanoidalnych robotów. 

Bohaterami powieści science-fiction mogą być zarówno ludzie, jak i futurystyczne maszyny czy istoty 
pozaziemskie. Przedstawiane tu społeczności często mają charakter antyutopijny, ponieważ pisarze 
formułują przyszłościowe wizje niejednokrotnie jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi tendencjami 
obserwowanymi we współczesnym świecie, np. postępującą mechanizacją życia, zalewem kultury 
masowej itp. 

2. Na podstawie nowej wiadomości, udowodnij, że utwór Lema  „Bajka o maszynie cyfrowej, co 
ze smokiem walczyła” jest opowiadaniem  fantastycznonaukowym. Podaj odpowiednie 
przykłady z tekstu.  

 

3. Wybierz przysłowia, które mogą być  komentarzem do przedstawionej historii. Uzasadnij 
swój wybór. 

 Co ma wisieć, nie utonie. 
 Człowiek uczy się na błędach. 
 Z wielkiej chmury, mały deszcz. 
 Mieć głowę w chmurach. 
 Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. 
 Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Przeredaguj  poniższy tekst  na dwa sposoby.  W pierwszym wypadku niech przypomina 
utwór fantasy, a drugim – tekst fantastycznonaukowy. 

Chłopak ze zdziwienia przetarł oczy. Spojrzał w lustro. Jego źrenice były niemal turkusowe ! „Co jest? 
Czyżbym nie wyjął soczewek?”- zastanawiał się , wpatrując się intensywnie w swoje odbicie. A jednak 
to nie były soczewki.  

 Fragment fantasy 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

..................................................................................................................... .................... 

 

 Fragment fantastycznonaukowy …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  6  szkoły  podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego  
oraz zasoby Internetu ( podane linki ). 

 


