
Język polski klasa 6a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie:

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika. Zaczynamy, to już trzecia lekcja poświęcona tej lekturze :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  W świecie wynalazków.

2. Uzupełnij tabelę dotyczącą wynalazków Polonów – Feliksa i jego taty.

Wynalazek Zastosowanie

żyrostat

robot 
kroczący

hopsasy

negatywka

minihelikopter

podręczne urządzenie do opalania się

urządzenie do zmniejszania temperatury w butach

k uniwersalny

pełzacz

robot 
Penetrator

prototyp nowego statku powietrznego (a może kiedyś kosmicznego)

3. Wymyśl, nazwij i opisz niezwykły wynalazek, który mógłby być przydatny we współczesnym świecie. 
Pisz starannie w zeszycie.

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

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś opowiadać o wydarzeniach opisanych w książę “ Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika - wynalazki

• Powinieneś  czytać ze zrozumieniem i wyszukiwać potrzebne informacje.

• Powinieneś tworzyć samodzielnie krótki tekst dotyczący własnego wynalazku.



Zagadnienie:

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika. Zaczynamy, to już czwarta lekcja poświęcona tej lekturze :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Felix, Net i Nika – co o nich wiemy.

2. Uzupełnij tabelę dotyczącą opisu głównych bohaterów. Przepisz ja do zeszytu. Jeżeli masz problem 
możesz skorzystać z wiadomości w Internecie.

Felix Net Nika

3. Wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego Felix, Net i Nika tak bardzo się lubili, ze zostali przyjaciółmi. 
Pisz starannie w zeszycie.

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

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś opowiadać o bohaterach opisanych w książę “ Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika.

• Powinieneś  czytać ze zrozumieniem i wyszukiwać potrzebne informacje.

• Powinieneś tworzyć samodzielnie krótki tekst dotyczący przyjaźni bohatera literackiego.



Zagadnienie:

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika. Zaczynamy, to już piąta i tak naprawdę ostatnia  lekcja 
poświęcona tej lekturze :-).

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Felix, Net i Nika – pożegnanie z bohaterami.

2. Sprawdź się, czy pilnie omówiłeś tekst lektury.

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/felix-net-i-nika-test 

I jak? Ile zdobyłeś punktów?

3. Rozwiąż krzyżówkę, przerysuj ją do zeszytu.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść lektury “ Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała 
Kosika.

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte informacje w praktyce.



Zagadnienie:

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika oraz kolorowe papiery, mazaki. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Felix, Net i Nika – lapbook

1. Z dostępnych materiałów stwórz lapbook poświęcony omawianej lekturze. Jeżeli masz problem 
z wykonaniem go samodzielnie obejrzyj filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=l0R8O6xAA_M 

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

Pamiętaj o naszej szkolnej budowie lapbooka! Przyjemnej 
pracy.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść lektury “ Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała 
Kosika.

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte informacje w praktyce.

• Powinieneś  stworzyć własny lapbook.

…………………………………………………………………

Zagadnienie:

Ortografia.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Właściwą pisownie możesz 
sprawdzić również w Internecie. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Ortograficzne potyczki – ćwiczenia.



2. Obejrzyj i przypomnij zasady ortograficzne. Uważnie słuchaj!!!

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

https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 

Ułóż krótką notatkę z obejrzanych filmików i zapisz ja w zeszycie.

3. Wykonaj ćwiczenia :-). Jedne będą bardzo proste inne trudniejsze. Pobaw się :-)

https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online 

A teraz dyktando. Sprawdź się. Wystaw sobie ocenę.

https://www.ortograf.pl/dyktando/dyktando-klasa-vi-z-o-i-u 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść zasady ortografii polskiej

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce.

• Powinieneś  potrafić korzystać ze słownika ortograficznego.

• Powinieneś napisać krótką notatkę.






