
dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

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
matematyka, Agnieszka 
Prządka
matematyka, Agnieszka 
Prządka Podsumowanie pracy
geografia, Marek Karaś Temat: Współczesne problemy 

Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze 
i gospodarcze Rosji. Co masz zrobić? 
Obejrzeć 3 filmiki, łącznie ok. 30 
minut.

https://www.youtube.com/watch?
v=K8SpvzJVXTg

filmik nr 2 ->
https://www.youtube.com/watch?
v=yHS0XNXRrbQ

filmik nr 3 ->
https://www.youtube.com/watch?v=8-
iBKE69CYQtydzień 15: 22-26 czerw

ca 2020

biologia Ewa Olkowska Wyjdź na spacer, poobserwuj świat 
zwierząt bezkręgowych i kręgowych. 
Zwróć uwagę na cechy,  o których 
mówiliśmy.

Historia Renata 
Krakowska

Przypomnij sobie najważniejsze 
wiadomości dotyczace sytuacji 
Polaków pod koniec XVIII wieku.

język polski 
23.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Składnia - podsumowanie. Wykonaj 
ćwiczenia podsumowujące 
wiadomości o składni na karcie 
pracy przesłanej przez nauczyciela. 
Prezentacja prac w środę podczas 
lekcji online.

język polski 
24.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Słownik poprawnej polszczyzny. 
Zapraszam na lekcję w Teams. 
Podczas zajęć będziemy korzystać z 
podręcznika na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

środa 24.06.2020, 9.00 -9.40, 
Teams

język polski 
25.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Obrazy poetyckie. Zapraszam na 
lekcję w Teams. Podczas zajęć 
będziemy korzystać z podręcznika 
na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

czwartek 25.06.2020, 9.00 
-9.40, Teams
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fizyka Katarzyna 
Kończak

Jeśli masz ochotę obejrzyj film 100 
największych odkryć- Astronomia

https://www.youtube.com/watch?
v=ENPDqQcy7ZA

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga 
plastyka363@gmail.com Dokończ zadania z poprzedniego planeru. Zapamiętaj tegoroczne wakacje, żeby we wrześniu wykonać notatkę plastyczną. Udanych wakacji!
j. angielski gr 2, M. 
Watts

Kończymy pracę w rozdziale piątem 
- workbook.

wtorek, czwartek, godz. 11.00 
- 11.30, ZOOM

Religia Katarzyna 
Kołodzieczuk, 
katechezasp363@gmail.
com Po co nam emocje?

środa, 9.50-10.30 Zoom

Podsumowanie pracy

https://view.genial.
ly/5ef068c8aece9c0d7cf138ca/game-
quiz-powtorka-klasa-szosta

jęz. ang, gr.1, A. Grzyb wt.,10:30-11:00, Zoom
Muzyka, muzyka.
sp363@gmail.com

Zadanie na całe wakacje: śpiewać, 
wyśpiewywać, nucić, tańczyć, grać, 
podśpiewywać! śpiewaj piosenki z 
filmów, przeboje, piosenki 
turystyczne i wakacyjne, układaj 
własne melodie i akompaniamenty. 
Czerp przyjemność z muzyki :)

Jesli chcesz to nagraj i prześlij 
mi Hymn Szkoły - podkład jest 
na stronie w zakładce"o szkole". 
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