
dla klasy 6a wychowawczyni: Ewa Olkowska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

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

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

matematyka 12.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Opis ostrosłupa. Po lekcji wykonaj 
ćwiczenia str.70 i 72

wtorek godz.10:20 
ZOOM

matematyka 13.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Siatki ostrosłupów.Po lekcji wykonaj 
ćwiczenia str.71 i ćw. 13 str.73

środa godz.9:40 ZOOM

matematyka 14.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Bryły obrotowe.Po lekcji wykonaj 
ćwiczenia strony 74-77

czwartek godz.9.45 
ZOOM

matematyka 15.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Podsumowanie wiadomości o 
bryłach. Wykonaj " Sprawdź siebie" 
str.244

Tydzień 9 11.05-15.05

A. Grzyb jęz. ang śr. 13.05, godz.11:30 
Zoom

A. Grzyb jęz. ang pt.15.05, godz.10:30, 
Zoom

K. Szurek jęz. ang gr 1 Subject: Flying the green flag. (p. 
68-71). Module 5a. Przygotuj 
ćwiczenie 2 ze str. 69 i przeczytaj je 
na lekcji on line lub przeslij zdjęcie 
zrobionego w zeszycie. Ćwicz 
słownictwo z tego modułu - zrób co 
najmniej trzy "quizlety".

https://quizlet.
com/ExpressPublishingPL/folders/fl
ash-klasa-6/sets

wtorek g. 12:15 Teams link do nagrań jest ten co 
zawsze: 

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

K. Szurek jęz. ang gr 1 Subject: Green activities. Zrób ze 
słuchaniem ćwiczenie 3/71. Zrób 
pisemnie zadanie 7/71 ale zamiast 
plakatu przygotuj jeden slajd. 
Wymyśl i przedstaw działania, które 
mogą uczynić nasza szkołę bardziej 
"eko". Link do prezentacji podaję 
obok oraz w Teams.

https://sp363-my.sharepoint.com/:p:
/g/personal/kszurek_sp363_onmicro
soft_com/ESxxz8Zrej9CmQLp20wfg
YYBnfePtf8OTb8w5wyaMSMEbQ?
e=PQCyl6

czwartek g. 12:15 Teams

https://quizlet.com/ExpressPublishingPL/folders/flash-klasa-6/sets
https://quizlet.com/ExpressPublishingPL/folders/flash-klasa-6/sets
https://quizlet.com/ExpressPublishingPL/folders/flash-klasa-6/sets
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://sp363-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kszurek_sp363_onmicrosoft_com/ESxxz8Zrej9CmQLp20wfgYYBnfePtf8OTb8w5wyaMSMEbQ?e=PQCyl6
https://sp363-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kszurek_sp363_onmicrosoft_com/ESxxz8Zrej9CmQLp20wfgYYBnfePtf8OTb8w5wyaMSMEbQ?e=PQCyl6
https://sp363-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kszurek_sp363_onmicrosoft_com/ESxxz8Zrej9CmQLp20wfgYYBnfePtf8OTb8w5wyaMSMEbQ?e=PQCyl6
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https://sp363-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kszurek_sp363_onmicrosoft_com/ESxxz8Zrej9CmQLp20wfgYYBnfePtf8OTb8w5wyaMSMEbQ?e=PQCyl6
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geografia, M.Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Temat: Turystyka w Europie 
Południowej. (strony 120-124 w 
podręczniku) 1. obejrzyj film -> link 
obok, 9 minut 2. zrób ćwiczenia w 
zeszycie ćwiczeń - strony od 76 do 
81 (sekcja sprawdź, czy potrafisz 
też). 3. za tydzień we wtorek lekcja 
na ZOOMie - 19. maja godz. 12:
50 (tak jak mamy geografię w 
planie) -> link będzie wysłany przez 
dziennik. Na lekcji tej będziemy 
sprawdzać ćwiczenia od stron 73 do 
81. Nie wysyłaj mi zatem zrobionych 
ćwiczeń -> sprawdzimy wszystko za 
tydzień, z tematu Energetyka w 
Europie także.  Będziecie się 
zgłaszać i czytać ćwiczenia na plusy.

https://www.youtube.com/watch?
v=_sA1nH7hEWw

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

wtorek
 zaloguj się na paltformie 
Epodreczniki.pl , temat : Na scenie 
podmiot i orzeczenie, wykonaj ćw.
1,2,3,4,7,8,9 nie wysyłaj zdjęć

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

środa
zaloguj się na platformie 
Epodreczniki.pl, przeczytaj 
wiadomości, temat : Związek główny 
w zdaniu- podmiot i orzeczenie 
wykonaj polecenie 1,2,3,4,
nie wysyłaj zdjęc pracy

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

czwartek
przygotuj podręcznik do nauki 
gramatyki i zeszyt, po lekcji wykonaj 
notatkę na temat rodzajów 
podmiotu

Zoom godz.9.00 
potrzebne dane prześlę 
mailem

https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw
https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw
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jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

piątek
 zaloguj się na platformie 
Epodreczniki.pl, przeczytaj 
wiadomości, temat : Związek główny 
w zdaniu- podmiot i orzeczenie 
wykonaj polecenie 5,6
nie wysyłaj zdjęc pracy

historia Renata 
Krakowska hsirtoria.
krakowska@gmail.com

1. Wykonaj test z podręcznika s. 
201-202 i prześlij odpowiedź do 18 
maja, 2. obejrzyj film (link znajduje 
się obok)

https://www.cda.
pl/video/12240908f/vfilm

zapoznaj się z materiałami 
(zasoby Polskiego Radia) 
pod linkiem zamieszczonym 
obok

https://www.polskieradio.
pl/39/156/Artykul/789879,
Napoleon-Bonaparte-%
E2%80%93-wielki-maly-
czlowiek

Technika - cała klasa 
Informatyka grupa 
Agnieszki Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Na podstawie materiałów z 
podręcznika str.60-61 sporządź 
prezentację lub plakat w dowolnym 
programie komputerowym. Pracę w 
formie pliku zamieść w swoim 
folderze w Teams, na kanale 
technika. Pracę należy oddać do 
22.05.2020. w mojej grupie oceniam 
również umiejętności informatyczne. 

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com 
/ Teams

T: Malarstwo impresjonizmu i 
symbolizmu.
Tym razem praca plastyczna w stylu 
impresjonistów lub symbolistów, 
polecenie na str. 56 (ćwiczenie). 
Pracę należy dodać w pliku Teams.

Dodatkowo – warto 
zobaczyć lekcję plastyki 
„Tempera na desce – 
techniki malarskie”

https://vod.tvp.
pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-6,plastyka-lekcja-1-
27042020,47622863

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Urodziny Jana Pawła II Nic nie 
musicie wysyłać :) poza zaległymi 
pracami

https://view.genial.
ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/hori
zontal-infographic-review-jan-pawel-
ii?
fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO9
8DUHi2J6IIzfsmj09JP-
0pTSFBVnMaQeIHsOiE 
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edukacja dziennikarska 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Temat: Przygotowujemy fotoreportaż. 
Nadal zbieracie zdjęcia. Zastanówcie się, 
jaki będzie temat Waszego fotoreportażu i 
spróbujcie dokonać wstępnej selekcji 
zdjęć. Można już pomyśleć o krótkim 
tekście, którym je opatrzycie. Oczywiście 
trzeba też wymyślić tytuł fotoreportażu.W 
przyszłym tygodniu będzie czas na 
ostatnie korekty i wysłanie.

Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Cwiczymy indywidualnie :  25 
pompek  , 50 nrzuchów , 20 
przysiadów> 16 supermenów    - 
dokładamy jak będzie ciepło 20-30 
minutowy "joging"

youtube Tomasz Borowski są 
ćwiczenia z objaśnieniem

oglądamy film IO 1976 
Montreal

https://www.youtube.
com/watch?v=i2l8jnvH6dw

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

wykonaj ćwiczenie, materiał dotyczy 
lekcji - ptaki. Wykonaj i prześlij mi 
screen do 18.05.

https://learningapps.org/watch?
v=p3f6c6zac20

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 
Po obejrzeniu prezentacji i 
skorzytaniu z podręcznika wukonaj 
ćw. 3/103 i cw.7/104. Odeślij mi 
rozwiązania do 18.05. 

https://www.youtube.com/watch?
v=1kqx_vV738o

godz.wychowawcza Ewa 
Olkowska

Widzimy się:) we wtorek godz.11.15 
przez ZOOM, szczegóły podam w 
mailu do rodziców.

wtorek Zoom god.11.15

wych. fiz. Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Zachęcamy innych do 
aktywności
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj 
informacje
zamieszczone w linku obok, 
podejmij
zaproponowaną aktywność fizyczną,
zachęć innych do aktywnego 
wypoczynku
w wybranym przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1pkr6OpPYCudI1MV_Nta
Suh0rSzdrF7kU/view?usp=sharing

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

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Zmiany stanu skupienia materii. 
Wykonaj doświadczenia, do których link 
masz obok. Prześlij do 18 maja na mail

https://drive.google.
com/file/d/1uPBapshHC9iFhgb-
J15xO1Q59qFeoqRJ/view?
usp=sharing
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muzyka. Karolina 
Szurek, muzyka. 
sp363@gmail.com, 
Teams, Vulcan

Temat: Cztery pory roku z maestro 
Vivaldim. Przeczytaj rozdział w 
podręczniku i zrób zadanie w 
Formsach (najlepiej, jesli wejdziesz 
na to zadanie przez Teams)

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdU
IUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOT
NQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS
4u

Naucz się grać na 
dowolnym instrumencie 
jedną z melodii z "Pór 
roku", np "jesień" (str. 
150) , zamieść nagranie 
na Teams i napisz mi o 
tym.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
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