
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 Agnieszka 
Prządka

Matematyczny escape room

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSelsFGCal3IxHAm
YbKcTh_WXnW1OtHbk5ZTwfGtk7bmZXU
Y4w/viewform?fbclid=IwAR1-
B_gA3GgKyhf7nKbaSXRa5HEF_2mc46ILiI
0-netiDMon4_suMxxpBII

matematyka Agnieszka 
Prządka

Matematyczny escape room https://view.genial.
ly/5ea72aed63183e0d944b8857/interactive
-content-korporacja?
fbclid=IwAR2srKEJq8Hoxu61v8IRvQ4gfMd
RXPIIqWGNF4uDQJBKvq831iteuNnKKMs

język polski Edyta Suska wtorek, 
przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki i zeszyt, sprawdzimy 
pracę domową

wtorek Zoom 9.00-9.40

język polski Edyta Suska środa
temat: zdanie podrzędne 
przydawkowe, wykonaj do zeszytu 
notatkę na temat zdań podrzędnych 
przydawkowych, do zeszytu wykonaj 
polecenie 5,6,8( z podręcznika)

środa Zoom 9.00-9.40

język polski Edyta Suska czwartek, 
temat:zdania podrzędne 
dopełnieniowe, przeczytaj 
wiadomości w podręczniku, do 
zeszytu wykonaj notatkę na temat 
zdań podrzędnych dopełnieniowych,  
w zeszycie ćwiczeń wykonaj 
polecenie 1,2,3,4,5 str.77-78

język polski Edyta Suska piątek  
temat : zdania podrzędne 
okolicznikowe, zredaguj do zeszytu 
notatkę na temat zdań podrzędnych 
okolicznikowych, praca domowa: 
polecenie 7,8 z podręcznika, zeszyt 
ćwiczeń: ćwiczenie:1,2,3,4,

piątek Zoom 9.00-9.40

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. przejrzyj rozdziały dotyczące 
Napoleona w podręczniku 2. 
wykonaj ćwiczenia 86-87
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Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Okazywanie religijności.

https://view.genial.
ly/5ee5b91537584d0da62888d8/presentati
on-e-pozdrowienie-chrystusa

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat:Tak żyć, aby nie okazać się 
zbyt lekkim.

wtorek, 10.00 - 10.40 Zoom

godz.wych. Ewa 
Olkowska

Widzimy się w piatek :) piątek godz.10.00 - 10.40, 
ZOOM

biologia Ewa Olkowska  Temat: Podział ssaków : stekowce, 
torbacze i łożyskowce z przykładowymi 
gatunkami. Obejrzyj lekcję.

https://www.youtube.com/watch?
v=cRW6MhmPN5Y

biologia Ewa Olkowska Dziobak - najdziwniejszy ssak jaki żyje 
obecnie na Ziemi. Obejrzyj filmik.

https://www.youtube.com/watch?
v=QeKNZhyfT6I

język angielski grupa 1, 
Karolina Szurek

Progress check 5 - zrób w zeszycie 
ćwiczenia 1-6 , a ćwiczenie 7 
(napisany tekst emaila) przyślij na 
Teamsach lub emailem. Skorzystaj z 
wzoru emaila na str 78. Zadania 1-6 
będziemy sprawdzać ustnie na 
lekcji. 

wtorek 12:15-12:45 Teams

Przygotuj podręcznik do oddania do 
biblioteki (wytrzyj wszystkie swoje 
ołówkowe dopiski) . Po oddaniu 
książki możesz korzystać z jej wersji 
online. 

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash

czwartek 12:15-12:45 
Teams

część lekcji online 
przeznaczymy ponownie na 
zgadywanie zwierzą - prosze 
przygotować sobie ziwerzaka 
i pytania

Workbook KONIECZNIE 
PRZECHOWAJ na następny rok 
szkolny.

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga 
plastyka363@gmail.com

T: Architektura
Przeczytaj rozdział z podręcznika str. 
82-93
Zrób notatkę według pytań z ramki 
str.82
Zobacz lekcję szkoła z tvp link obok

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-
6,plastyka-lekcja-1-25052020,47878316
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Wykonaj polecenie tam 
zaproponowane – rysunek rzutu 
przedmiotu, jego 3 wymiary. 
Sprawdzę we wrześniu. Dodatkowo - projekt str.87

Wychowanie Fizyczne - 
Tomasz Borowski  
borowskit95@gmail.com

Cwiczenia terenowe - pogoda 
sprzyja proszę o aktywność w 
plenerze - rower , spacer 
koszykówka piłka nożna 

Chłopcy którzy "trenują" 
mogą uczestniczyć w 
treningach

jęz. ang, gr. 2, A. Grzyb przeczytaj informacje na str. 120 w 
podręczniku:czasownik will, 
konstrukcja be going to, Present 
Continuous future maning

jęz. ang, gr. 2, A. Grzyb 18.06, czw. godz. 9:00-9:
30, Zoom

wychowanie fizyczne 
dziewczat Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat:Bezpieczne przebywanie na 
akwenach śródlądowych i uprawianie 
sportów wodnych. Zadanie: obejrzyj 
film z linka obok. https://www.youtube.com/watch?

v=knvWKHigb9U

Muzyka, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Przygotuj podręcznik do oddania do 
biblioteki: dokładnie go przejrzyj i 
wytrzyj gumką wszelkie dopiski 
ołówkowe
Zaśpiewaj piosenkę "Po drodze 
szukam przyjaciela" (str. 165) albo 
"Lubię wracać" (link obok)

https://www.youtube.com/watch?
v=MMxSHVlrHA4

Jeśli masz ochotę nagraj jak 
śpiewasz Hymn Szkoły - z Waszych 
filmików wybiorę fragmenty i 
zmontuję filmik. 

https://www.youtube.com/watch?
v=2mqf49EAqSU

Żeby nagranie dobrze 
wyszło, musisz śpiewać z 
podkładem. Do nagrania 
ubierz się w strój galowy! 
Zadbaj o tło: puste albo 
fajne. Pod linkiem (obok) 
znajdziesz podkład i tekst.

https://sp363.pl/fileget/hymn-
szkoly-1.pptx
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