
dla klasy 6a wychowawczyni: Ewa Olkowska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

matematyka 9.06; 
Agnieszka Prządka; 
mat2.sp363@gmail.com

Działania na liczbach wymiernych. godzina 10.20 konsultacje, 
Zoom 

matematyka 10.06; 
Agnieszka Prządka; 
mat2.sp363@gmail.com Działania na liczbach wymiernych.

godzina 8.30 konsultacje, 
Zoom 

Tydzień 13 8-10 czerw
ca

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przejrzyj rozdziały 34 i 35 z 
podręcznika 2. wykonaj ćwiczenia s. 
82-85; 3.Odpowiedź umieść w 
swoim folderze na kanale historia na 
TEAMS.  

Agnieszka Szałaj          
technika

Podręcznik str.40 - 41 ćw.1- 
Dokumentacja techniczna

Agnieszka Szałaj  
Elżbieta Białek           
informatyka

Wykonaj ozdobny napis https://wordart.com/create

język polski Edyta Suska wtorek
przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki, temat: zdania złożone 
podrzędnie, 
praca domowa: wykonaj w zeszycie 
notatkę na temat zdań złożonych 
podrzędnie, zeszyt ćwiczeń str.70-
71, wykonaj ćw.1,3, nie wysyłaj 
zdjęć pracy, sprawdzimy ją na lekcji 
Zoom

Zoom 9.00-9.40

język polski Edyta Suska środa
podręcznik do nauki gramatyki, 
temat: zdania złożone podrzędnie, 
wykonaj pisemnie w zeszycie pol.
6,7,8,9 str.156-159, nie wysyłaj 
zdjęć pracy, sprawdzimy ją na lekcji 
Zoom

Epodreczniki.pl temat:
Pojedyncze czy złożone, bez 
problemu określone

https://wordart.com/create
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Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Marszobieg terenowy z 
wykorzystaniem roweru np. do lasu 
na Bemowie tam 20 minut biegu 2-3 
serie ćwiczeń fizycznych pompki ,
przysiady brzuszki , drążki [kto jest 
w stanie] poręcze .  Dbamy o 
kondycje fizyczną.

kanał youtube - Tomasz 
Borowski

Seul 1988 medaliści - 
https://www.youtube.
com/watch?
v=pLeXQhUs_EU

geografia, Karaś Marek Realizujemy wyjątkowo dwa tematy, 
ale są one bardzo krótkie i 
przyjemne. 1. Turystyczne atrakcje 
Czech i Słowacji (str. 138-144); 2. 
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
Litwy i Białorusi (str. 145-151). Co 
masz zrobić? 1. obejrzeć dwa filmiki 
do tych tematów - łącznie dwa 
filmiki to niecałe 15 minut. 2. zrobić 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - 
strony: 85, 86, 87, 89, 90 (5 stron 
łącznie) -> korzystaj z podręcznika.

https://www.youtube.com/watch?
v=Ph8EbMEiilQ&t=2s

drugi link -> Litwa + Białoruś -> 
komórka po prawej

https://www.youtube.com/watch?
v=kk8zn0Lar90

biologia Ewa Olkowska Temat: Znaczenie ssaków. Obejrzyj 
lekcję. Wykonaj ćw. 7/113

https://www.youtube.com/watch?
v=BUcbUGGW3Ro

godz.wych. Ewa 
Olkowska

Widzimy się w środę :) środa 9.30 - 10.10, ZOOM

Katarzyna Kołodziejczuk
Religia, 
katechezasp363@gmail.
com

wtorek 13.00 - 13.30 religia 
Zoom

jęz. angielski, gr.2, A. 
Grzyb

Ćwiczymy stopniowanie przymiotników i 
konstrukje: as...as, not so...as, ...than, 
linki do zadań obok, nie wysyłacie 
zrzutów z ekranu

https://www.english-4u.
de/en/grammar-
exercises/comparison-adjectives.htm

jez. ang, gr.2, A. Grzyb https://www.englisch-hilfen.
de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjecti
ves_comparison_as_as.htm

jęz. angielski, gr.2, A. 
Grzyb https://learningapps.org/2147385
jęz. angielski, gr.2, A. 
Grzyb https://learningapps.org/2853189
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język angielski gr 1, 
Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.
com

Module 5 Flash Time (ex. 2 p. 81). 
Zrób slajdy o wybranym polskim 
parku narodowym

wejdź przez Zadania na Teamsach

wtorek 12:15-12:45

Ex. 3 p. 81
Posłuchaj piosenki (link obok) i 
korzystając z niej odpowiedz na 
pytanie (ex. 4 p. 81)

https://www.youtube.com/watch?
v=nn2LTCs8KII

dokończ pracę nad zeszytem 
ćwiczeń z tego modułu
Nagraj jak śpiewasz fragment 
(albo całą piosenkę) i 
zamieść nagranie w swoim 
folderze na Teams

muzyka Dodatkowy repertuar. Wybierz jedną 
z dodatkowych melodii i zagraj ją 
lub zaśpiewaj w domu. Możesz też 
wybrac taniec. Propozycje do 
wyboru są poniżej:
"Lion sleeps tonight" - zagraj na 
dzwonkach według wyświetlających 
się dźwięków

https://www.youtube.com/watch?
v=kvnxdHq6HEg

"Pięknie żyć" - str. 170 - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=NGx_DToLLV0

Gdzie ta keja (str. 166) - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=D51KS8Cj6sg

"Fragile" - zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?
v=EmDQFWNjHpA

"Happy" - zatańcz układ https://www.youtube.com/watch?
v=jjkYHr94wnc

"Lambada" str. 181 - zagraj na flecie
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