
zestaw - 6 klasa 
 

autor materiał opis cena 

polonistka przy tablicy  taboo “W pustyni…” 3,00 

polonistka przy tablicy  tangram “W pustyni…” 3,50 

polonistka przy tablicy  “Ja mam…” “W pustyni…” 3,50 

polonistka przy tablicy  “Ja mam…” “Ania z 
Zielonego…”  

4,50 

polonistka przy tablicy  tangram “Ania z Zielonego…” 3,50 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8d%83
czytanie-ze-zrozumieniem%f0%9f%8d%83w-
pustyni-i-w-puszczy%f0%9f%8d%83klasa-6/  

czytanie ze zrozumieniem  “W 
pustyni…” 

10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/czytanie-ze-
zrozumieniem-ania-z-zielonego-wzgorza-klasa-6/  

“Ania z Zielonego…” czytanie ze 
zrozumieniem  

10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/ludzie-listy-
pisza-karta-pracy-cwiczymy-pisanie/  

karta pracy - pisanie listu 10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%9c%89-
cwiczymy-pisanie-%e2%9c%89-wysylamy-list-i-e-
maile/  

karta pracy - pisanie listu i e-
maila 

10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/piszemy-list-
oficjalny-pomysl-na-lekcje-list-prywatny-a-oficjalny/  

list prywatny a oficjalny 10,00 



autor materiał opis cena 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/w-pustyni-i-w-
puszczy-quiz-pytania-do-lektury/  

quiz do “W pustyni i w puszczy” 3,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/opowiadanie-
tworcze-przydatne-slownictwo-kolorowe-karty-a4/  

materiał do opowiadania 2,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/slowotworstwo-
zestaw-cwiczenia/  

słowotwórstwo - materiał do 
ćwiczeń 

10,00 

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/pluralia-i-
singularia-karty-montessori/  

rzeczownik - osobliwości - 
pluralia i singularia 

2,50 

zakręcony belfer https://zlotynauczyciel.pl/downloads/w-pustyni-i-w-
puszczy/  

praca kontrolna “W pustyni… 7,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/w-pustyni-i-w-
puszczy-swiat-przedstawiony-w-utworze-i-
charakterystyka-stasia/  

graficzne notatki/karty pracy 
“W pustyni i w puszczy” 
 

4,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/ania-z-
zielonego-wzgorza-3-karty/  

graficzne notatki/karty pracy 
“Ania z Zielonego…” 

7,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/przypowiesci-
biblijne-4-karty-puste-i-uzupelnione/  

przypowieści - graficzne 
notatki/karty pracy 

7,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/mitologia-8-kart-
pustych-i-uzupelnionych/  

mitologia - graficzne 
notatki/karty pracy 

12,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8c%91
-mit-o-prometeuszu-%f0%9f%8c%91-karta-pracy/  

karta pracy do mitu o 
Prometeuszu 

10,00 



autor materiał opis cena 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%92%9b
czytanie-ze-zrozumieniem%f0%9f%92%9bhobbit-
czyli-tam-i-z-powrotem%f0%9f%92%9bklasa-6/  

“Hobbit” - czytanie ze 
zrozumieniem 

8,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%98%98-
czytanie-ze-zrozumieniem-%e2%98%98-szatan-z-
siodmej-klasy-%e2%98%98-klasa-6/  

“Szatan z siódmej klasy” - 
czytanie ze zrozumieniem 

8,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%92%a5
czytanie-ze-zrozumieniem%f0%9f%92%a5felix-net-i-
nika-oraz-gang-niewidzialnych-
ludzi%f0%9f%92%a5klasa-6/  

‘Felix, Net, Nika…” - czytanie ze 
zrozumieniem  

8,00 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/felix-net-i-nika-
oraz-gang-niewidzialnych-ludzi-2-karty-wersja-pusta-
i-uzupelniona/  

‘Felix, Net, Nika…” graficzne 
notatki/karty pracy 
 

4,50 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/hobbit-czyli-tam-
i-z-powrotem-3-karty-puste-i-uzupelnione/  

“Hobbit” - graficzne notatki/karty 
pracy 
 

6,50 

polonistka przy tablicy  “Hobbit” - “Ja mam…” 4,50 

polonistka z duszą 
 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%a7%81
-autocharakterystyka-%f0%9f%a7%81-karta-pracy-
%f0%9f%a7%81-klasa-6/  

autocharakterystyka - karta 
pracy  

10,00 

polonistka z duszą 
 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%9a%92
-opowiadanie-%f0%9f%9a%92-karta-pracy-
%f0%9f%9a%92-klasa-6/  

opowiadanie - karta pracy 15,00 



autor materiał opis cena 

polonistka z duszą 
 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/mowa-zalezna-i-
niezalezna-pomysl-na-lekcje/  

pomysł na lekcję - mowa 
zależna i niezależna 

5,00 

suma 202 zł 
cena zestawu z 30% zniżką 141,40 zł 

 

bezpłatnie 

autor materiał opis cena 

polonistka przy tablicy  taboo “Hobbit”  

montepolski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/slowotworstwo-
domek-przyrostki-rodzina-wyrazow/  

materiał do słowotwórstwa  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/elementy-
tworcze-w-opowiadaniu/  

graficzna notatka - elem. 
twórcze w opowiadaniu 

 

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jak-pisac-
ogloszenie-krok-po-kroku-film-youtube/  

film - ogłoszenie  

polonistka.net https://zlotynauczyciel.pl/downloads/gramatyka-
mowa-zalezna-i-mowa-niezalezna-film-youtube/  

mowa zależna i niezależna  

 
 


