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

Temat: Z dziejów muzyki: Jan Sebastian 
Bach. Do przeczytania: str. 128, 142-147. 
Do posłuchania: Toccata i fuga D-moll 
(link obok), Koncert na dwoje skrzypie d-
moll cz. I (drugi link), fuga C-dur bwv846 
(trzeci link). Słuchając fugi obserwuj 
animację i postaraj się usłyszeć jak temat 
(główna melodia) pojawia się z 
opóźnieniem w kolejnych głosach. 

naucz się grać na flecie lub dzwonkach 
kanon "Piękna gama" str. 144. Możesz 
zagrać też na innym instrumencie lub 
wybrać inny utwór polifoniczny. Nagranie 
udostępnij mi na Teams lub prześlij. 
Obok zamieszczam propozycję 
śpiewania kanonów  w wirtualnym 
chórze.

https://www.facebook.
com/search/top/?
q=zdj%C4%99cia%
20u%C5%
BCytkownika%
20katarzyna%
20maria%
20boniecka&epa=SEA
RCH_BOX

Zrób test online (link obok). W teście są 
też linki do nagrań te same co obok. Test 
znajdzie się też w Teamsach. 

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.
aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQ
HhdUIUkUtLoolOXIHAn3pURF
hBMVJFTThRTEM2M1RUSzZ
KVzQ1TEVaVi4u

Zaśpiewaj sobie piosenkę "Zacznij od 
Bacha", jesli chcesz prześlij mi nagranie 
jako dodatkowe zadanie na 6. 

https://ising.
pl/zbigniew-wodecki-
zacznij-od-bacha-
piosenka

matematyka 28.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Siatka graniastosłupa zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM godzina 11.00 
(dane do logowania jak poprzednio). 
Proszę przygotować przybory do 
geometrii. Po zajęciach proszę wykonać 
ćw. 2 str. 57( bez sklejania brył ) oraz ćw. 
3 str. 58

matematyka 29.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole powierzchni graniastosłupa 
zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
godzina 11.00. Proszę przygotować 
przybory do geometrii. Po zajęciach 
proszę wykonać zad.4,5,6,7 str.218

matematyka 30.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Obliczanie pól graniastosłupów 
zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
godzina 11.00. Po zajęciach proszę 
wykonać ćw. str. 62, 63 
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Wykonujesz ćwiczenia do tematu, do 
którego oglądałeś filmik już jakiś czas 
temu, a mianowicie: Przemysł i usługi 
we Francji. W ćwiczeniach są to strony 
69-72. Dla przypomnienia treści możesz 
obejrzeć jeszcze raz filmik z zakresu tego 
tematu, tym razem inny - link obok. 

https://www.youtube.
com/watch?v=75_sm0GN3xw

historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. zaloguj się na platformę e-podręczniki 
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam 
zamieszczone) 2. Wykonaj plakat 
upamiętniający Konstytucję 3 Maja i 
przyślij zdjęcie do piątku.3. Obejrzyj film 
(bedzie aktywny do 3 Maja).

https://labiryntywiedzy.gwo.
pl/labirynty-na-probe-p4261

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Hodujemy kryształy. Wykonujemy 
dalej doświadczenie prace przesyłamy do 
4 maja na mojego maial

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

 Twoja praca przez 2 tygodnie. 
Zaczynamy kręgowce stałocieplne. Zwróć 
uwagę na: środowisko życia, cechy 
charakterystyczne, przystosowania do 
lotu, rozmnażanie i rozówj ptaka. W 
oparciu o filmiki i o informacje z 
podręcznika wykonaj ćwiczenia. 
Zrobione prześlij mi, to sprawdzę. 

https://drive.google.com/open?
id=1WoClRiJHjYwq62PMi4FlR
w1Q_82SbgsQ

Instrukcja do obserwacji https://drive.google.
com/open?
id=1JQOGhvPg6duInH
EZAcPo0g-BzdQnpO3l

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com  ptaki - przystosowania do lotu

https://www.dailymotion.
com/video/xb56mg

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com  ptaki - przystosowania do lotu

https://www.youtube.
com/watch?v=4m253HvQEsk

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Jak oddychają zwierzęta?

https://www.youtube.
com/watch?v=hJQNpJDlKm0

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Budowa jajka 

https://www.youtube.
com/watch?v=3h-BPakF8jo

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Jak z jajka powstaje kura?

https://www.youtube.
com/watch?v=LsrRsxF0teE
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język polski 27.04.Monika 
Cieśla ;dziennik 
elektroniczny, 
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia,których nie udało Ci 
się wykonać w ubiegłym tygodniu. 
Przypominam,że 11.05 rozpoczynamy 
omawianie lektury: " Ania z Zielonego 
Wzgórza"

język polski 28.04.Monika 
Cieśla ;dziennik 
elektroniczny, 
monikaciesla6@wp.pl

Czytanie ze zrozumieniem - przeczytaj 
tekst z czerwonego podręcznika str.161 " 
Na początku było słowo..." ( możesz 
skorzystać z epodręcznika na platformie 
WSiPnet). Po przeczytaniu wykonaj 
pisemnie polecenia 2, 6 i 10 str.163

Opracuj rozkładaną książeczkę dotykową 
na temat biblijnych dni stwarzania świata. 
Wykorzystaj różnorodne materiały. 
Termin wykonania do 4.05.

język polski 29.04.Monika 
Cieśla ;dziennik 
elektroniczny, 
monikaciesla6@wp.pl

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom - 
godz. 12.00 . Proszę przygotować 
czerwony podręcznik , będziemy 
rozmawiać o wierszu Jana 
Twardowskiego " Prawda ",przypomnimy 
sobie pojęcia epitet,porównanie, 
przenośnia i poznamy pojęcie anafora. Po 
zajęciach należy wykonać pisemnie 
polecenie 2 - Zabawy wyobraźni str. 172 

język polski 30.04.Monika 
Cieśla ;dziennik 
elektroniczny, 
monikaciesla6@wp.pl

Karta pracy -podsumowanie rozdziału III z 
czerwonego podręcznika " Małe 
filozofowanie" . Otrzymacie od 
nauczyciela kartę pracy. Należy ją 
uzupełnić i odesłać nauczycielowi do 
4.05.

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Nabożeństwa majowe. https://view.genial.
ly/5ea1c71642b8b70da816831
2/presentation-maj-miesiacem-
matki-bozej?
fbclid=IwAR2QeyWSN0cSxxoB
UItwDpgymm1p5-
tdvtqjVjj1JnxH66UmwsptIwOp
NQ0 
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W-F chłopcy A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej 
sytuacji.
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać 
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na 
górze ekranu wyświetlą się podpowiedzi 
do wybranych haseł. Zrób screen ekranu 
lub zdjęcie krzyżówki i wyślij na adres e-
mail nauczyciela. 

https://learningapps.
org/view9733106

Wf, grupa Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu Waszym zadniem będzie 
nauka mierzenia tętna spoczynkowego. 
Obejrzyj filmik i spróbuj samemu zmierzyć 
tętno spoczynkowe. 

https://www.youtube.
com/watch?v=Y8cd9ShYK5k

Poruszaj się trochę :) Filmik z 
ćwiczeniami w linku obok

https://www.youtube.
com/watch?
v=rL0MGrASNdU

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com 

Proszę dokończyć zadania z 
poprzedniego tygodnia i niektórzy 
uczniowie muszą wykonać wcześniejsze 
prace.

Agnieszka Grzyb ag.ang.
sp363@gmail.com

1) Otwórz link obok, kliknij poniżej opcję - 
ucz się i wykonaj zadanie potem kliknij opcje 
graj - dopasowania

https://quizlet.
com/pl/485882099/module-3-
clil-flash-cards/

2) Otwórz link obok, kliknij poniżej opcję - 
ucz się i wykonaj zadanie potem kliknij opcje 
graj - dopasowania

https://quizlet.
com/pl/485883186/module-3-f-
flash-cards/

3) Lekcja Zoom 30.04, godz 11:30, 
zaproszenie prześlę przez dziennik. W 
tygodniu następnym 05-08 Maja, odbędzie 
się kartkówka obowiązkowa z materiału z 
lekcji Zoom, wyślę link do niej w następnym 
planerze
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j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Kartkówka PAST SIMPLE vs PRESENT 
PERFECT. Przez dziennik elektroniczny 
otrzymasz nr zadania na quizizz.com. 
Pamiętaj, abyś był zarejestrowany pod 
swoim imieniem i nazwiskiem - masz 
jedno podejście do testu

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Posłuchaj i przeczytaj teksty na stronie 54 
w podręczniku. w zeszycie wykonaj 
zadanie 3. Zapisz słowniczek w zeszycie. 
przetłumacz inne słówka, których nie 
rozumiesz używając słowniczka na końcu 
książki lub diki.pl. Wykonaj zadanie 5 str. 
54 oraz zapisz słowka do zeszytu z 
zadania 6 JOBS (zrób mapę myśli lub 
inną kolorową notatkę z tych słowek. Na 
koniec zrób zadanie 7 str. 55. Cwiczenia 
sprawdzimy razem w czwartek 30.04. 
na lekcji przez ZOOM o godz.10.00 - 
zaproszenie wyślę przez dziennik 
elektroniczny. ex 2 page 54

Informatyka Elżbieta 
Białęk

Utworzenie fodleru ze swoim 
nazwiskiem i piewrszą literą imienia, 
w każdym kanale przedmiotowym w 
TEAMS na portalu OFFICE 365, 
zgodnie z instrukcją

https://sp363-my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/sp363_sp363_onmicrosof
t_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIg
BASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?
e=aPvBw0

matematyka; Agnieszka 
Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

21.04. Obliczenia procentowe. Proszę o 
systematyczne przesyłanie prac.

https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNp
UWehtkWgoVfvK_lJmOr96?
usp=sharing

 22 i 23. 04. Diagramy procentowe
24.04. Opis graniastosłupa. Konsultacje 
na aplikacji ZOOM godz. 10.00. 
Szczegóły podam przez Dziennik 

https://drive.google.com/open?id=1ycVKOeKfO0Ov31zx7EqstvjC9gDYovVe
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Informatyka Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Proszę o utworzenie konta na https://scratch.mit.
edu/ według filmu i obejrzenie projektów gier

https://www.youtube.com/watch?
v=0BYPsODumWY

Technika Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Wykonujemy zadanie według instrukcji, 
zdjecia prac proszę przesłać na email: 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/:b:
/g/personal/aszalaj1_sp363_on
microsoft_com/ERpylm3WJUN
DlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4
DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh

https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY
https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Powtórz materiał z rozdziału 3. 
Środowisko przyrodnicze i ludność 
Europy - w tym celu kliknij link w komórce 
obok. Jak wejdziesz na stronę, kliknij 
wpierw START w lewym górnym rogu - 
tam jest instrukcja mówiąca o korzystaniu 
ze strony. Wpierw przeczytaj 
podsumowanie "w pigułce" każdego z 7 
tematów, a później zagraj we wszystkie 
gry on-line, do których dostaniesz się 
klikając w ikonki na mapie Europy. Po 
solidnym przygotowaniu (możesz też 
oczywiście przejrzeć rozdział w książce - 
polecam) rozwiąż Kahoota, który 
obowiązuje jako sprawdzian z tego 
rozdziału. Sprawdzian miał być kilka dni 
po tym, jak szkoły zostały zamknięte, ale 
z oczywistych powodów nie mógł się 
odbyć. Dlatego też, aby zaliczyć ten 
rozdział i otrzymać za niego ocenę z 
wagą trzy, musisz rozwiązać Kahoota. 
Żebym mógł Cię bez problemu 
zidentyfikować przy dawaniu ocen, 
pamiętaj, że NIE WOLNO CI WPISYWAĆ 
ŻADNYCH WYMYŚLONYCH NICKÓW, 
A MUSISZ WPISAĆ SWOJE NAZWIZKO 
I KLASĘ -> np. Kowalski6B. Brak 
wykonania zadania do 27.04. do 
godziny 18:00 będzie skutkował oceną 
niedostateczną. Nie musisz robić 
Kahoota od razu  - sam wybierasz 
pasujący Ci termin w przeciągu 
najbliższych dni, ale pamiętaj, że deadline 
to 27.04. godzina 18:00 -> wtedy game 
PIN przestanie działać. Strona: www.
kahoot.it   ;  Game PIN:  07288242   
WSKAZÓWKA!: Nie liczy się czas 
odpowiedzi, a wyłącznie jej 
poprawność - bylebyś zdążył(a) przed 
upływem czasu przeznaczonego na 
dane pytanie! Pamiętaj, by nie stukać 
nerwowo i z całej siły przy wskazywaniu 
odpowiedzi, bo możesz tym samym 
spowodować zawieszenie się gry! 
POWODZENIA!

https://view.genial.
ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/intera
ctive-content-klasa-vi-srodowisko-
przyrodnicze-i-ludnosc-europy

https://view.genial.ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/interactive-content-klasa-vi-srodowisko-przyrodnicze-i-ludnosc-europy
https://view.genial.ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/interactive-content-klasa-vi-srodowisko-przyrodnicze-i-ludnosc-europy
https://view.genial.ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/interactive-content-klasa-vi-srodowisko-przyrodnicze-i-ludnosc-europy
https://view.genial.ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/interactive-content-klasa-vi-srodowisko-przyrodnicze-i-ludnosc-europy
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plastyka M. Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com

Temat:  Malarstwo
Podręcznik str. 44 – 55
Wykonaj notatkę, odpowiadając na 
pytania z ramki na początku rozdziału.
Obejrzyj  dokładnie reprodukcje dzieł, 
staraj się zapamiętać rodzaje malarstwa 
ze względu na tematykę.
Brakuje w tym zbiorze malarstwa 
animalistycznego czyli jaki temat na 
obrazie?
Zadanie plastyczne do wyboru: ćwiczenie 
1, 3 lub 5 str. 54                                     
Masz czas do końca kwietnia                      

Dodatkowe zadanie: „Dzieła sztuki pod 
lupą” str. 52, 53 (odpowiedz na pytania)
Zobacz 12 dzieł tego artysty obok:

https://artsandculture.
google.
com/story/LgUBAx-
ZnID-7Q

        religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com        Temat: Niedziela - czas refleksji

https://view.genial.
ly/5e9d4886124e5b0d7bdfc7d2/prese
ntation-niedziela-kl6 

   religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com  Wyprawa biblijna

https://view.genial.
ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game
-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-
genesis?
fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6X
sLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJO
qce6eWjA 

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny historia.
krakowska@gmail.com

1.Przeczytaj rozdział 30 i 31 i wykonaj 
ćwiczenia s. 72-75  2. obejrzyj filmik 3. 
wykonaj kartę pracy i przeslij ją do 27 
kwietnia (możesz pisać na niej, możesz 
wydrukować lub zapisać odpowiedzi w 
zeszycie w odpowiedniej kolejności).

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-
p4611

zobacz i zrób ćwiczenia dotyczące St.A. 
Poniatowskiego

http://platforma.
historiadlapolonii.
pl/lessons/hzd/81/1

https://drive.google.com/open?
id=1DHIS8mzVoh9IqqpJKeHWPte_U
u370wtn

https://artsandculture.google.com/story/LgUBAx-ZnID-7Q
https://artsandculture.google.com/story/LgUBAx-ZnID-7Q
https://artsandculture.google.com/story/LgUBAx-ZnID-7Q
https://artsandculture.google.com/story/LgUBAx-ZnID-7Q
https://view.genial.ly/5e9d4886124e5b0d7bdfc7d2/presentation-niedziela-kl6
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https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis?fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJOqce6eWjA
https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611
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WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Poznajemy sposoby wykonywania 
ćwiczeń oddechowych.
Proszę obejrzyjcie krótki filmik w którym 
zobaczycie jak prawidłowo oddychać. 
Zwróćcie uwagę na dwa sposoby 
oddychania: oddychanie całą klatką 
piersiową i tzw. oddychanie przeponowe 
(brzuszne). Skupcie się na tym drugim 
sposobie oddychania i spróbujcie jak 
najczęściej w ciągu dnia stosować go 
podczas wykonywania różnych czynności 
codziennych (nauka, zabawa, sprzątanie 
itd.). Napiszcie jak Wam poszło.
Pozdrawiam wszystkich i do dzieła 
P.S. Żeby na początku nie oglądać 
reklam kliknijcie "pomiń reklamy".

https://www.youtube.
com/watch?v=00Q9y8EVAe0

Poznaj sylwetkę Wima Hofa "Człowieka 
lodu" Napisz na kartce kilka ciekawostek 
dotyczących tego człowieka wraz z 
opisem metody oddechowej jaką 
opracował. Wymień pozytywne efekty 
wynikające z metody oddechowej 
sposobem Wima Hofa. Możesz też użyć 
ilustracji. Inne filmy dotyczące tego 
śmiałka znajdziesz na You Tubie. Foto 
kartki prześlij na adres e-mail 
nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=THpV99YMxmM

Wf- grupa a. Mróz, 
annammmroz@gmail.com

Mam nadzieję, że udało Wam się 
wykonać zadania, jakie otrzymałyście ode 
mnie w zeszłym tygodniu i udało Wam się 
trochę poruszać. W tym tygodniu, w 
ramach lekcji wfu, proszę o wykonanie 
ćwiczeń z filmiku. .

https://www.youtube.com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc Dla chętnych kolejny filmik z ćwiczeniamy :)

https://www.youtube.
com/watch?
v=wFgZRt1Kyf8

Drugim zadaniem jest przeczytanie 
artykułu na temat zdrowego żywienia 
dzieci i młodzieży ( artykuł polecam także 
rodzicom:)

https://dietetycy.org.pl/zywienie-
dzieci-w-wieku-szkolnym/

fizyka Katarzyna Konczak 
konczakatarzyna@gmail.com

Hodowla kryształów. W tym i przyszłym tygodniu 
będziesz przeprowadzał doświadczenie, z którego 
otrzymasz ocenę. Pracę nalezy przesłać do 4 
maja na mój mail. Szczegolną uwagę przy 
ocenianiu będę zwracać na kartę obserwacji, 
wnioski z doświadczenia. obowiazkowo należy 
zamieścić zdjęcie wyhodowanych kryształków.

https://drive.google.
com/file/d/1fCu1O8RLf5m0JEHncuNe
Oh2H0plAAoYY/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=00Q9y8EVAe0
https://www.youtube.com/watch?v=00Q9y8EVAe0
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://www.youtube.com/watch?v=THpV99YMxmM
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8
https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8
https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://dietetycy.org.pl/zywienie-dzieci-w-wieku-szkolnym/
https://drive.google.com/file/d/1fCu1O8RLf5m0JEHncuNeOh2H0plAAoYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCu1O8RLf5m0JEHncuNeOh2H0plAAoYY/view?usp=sharing
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dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

21.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektroniczny

Otrzymacie kartę pracy - nieodmienne 
części mowy - podsumowanie. Należy ją 
wypełnić i przesłać nauczycielowi. Kartę 
można zedytować i wypelnić na 
komputerze . 

22.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektron
iczny

praca z tekstem - przeczytaj w 
czerwonym podręczniku fragmenty 
mitologii - " Narodziny świata" str. 155-
157 ( możesz też skorzystać z 
epodręcznika na platformie WSiPnet) . Po 
przeczytaniu wykonaj ćw. 1,4,6,8 Obejrzyj animację - stworzenie świata

https://www.youtube.
com/watch?
v=01IHzwLB42g

23.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektron
iczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom - 
godz. 11.00. Temat zajęć: W sprawach 
najwyższej wagi . List oficjalny . Podczas 
lekcji będziemy korzystać z czerwonego 
podręcznika str. 164 - 169 . Po zajęciach 
należy wykonać pol. 3 i 5 str. 166

24.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektron
iczny

Tworzenie tekstu. Zapoznaj się z 
informacjami zawartymi w podręczniku 
czerwonym na str. 169 - rady dla 
piszących list oficjalny. Obejrzyj filmik i 
napisz list oficjalny skierowany do 
odpowiednich władz z prośbą o nazwanie 
nowo powstałej ulicy w Twojej dzielnicy 
imieniem św. Franciszka. Pamiętaj o 
argumentach, które przekonają odbiorcę. 

https://app.biteable.
com/watch/1712868/0410f4c5804ff4c
1da534dab4a2d9c916d5706b5?
fbclid=IwAR0u-
XUs2bRP5Zg_Xjs26lLl1ylVaFfwLoP1
VS67ZWpIh0GsGXeyAZzjXkk

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Zarejestruj się na Quizizz pod własnym 
imieniem, nazwiskiem i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę - kręgowce zmiennocieplne.
 Użyj kodu, który podam przez dziennik  
w czwartek. Quiz będzie ważny przez 
dwa dni, możesz go wykonać tylko raz. 
Pamiętaj nie jest on na czas, ale na 
poprawne rozwiązanie. Powodzenia :)

https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g
https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g
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Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

zad 2/54 posłuchaj i przeczytaj tekst, 
przepisz słówka z ramki i inne nowe dla 
ciebie do zeszytu wraz z tłumaczeniem 
(słowniczek str.125 lub Diki.pl), zrób 
zadanie 3/54 - nie wysyłajcie zadań 
mailem, sprawdzimy na lekcji Zoom w 
przyszłym tyg.

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_6_student_s_book_audio_files

Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

str. 55 vocabulary - jobs, zad.6/55 - 
posłuchaj i powtarzaj; zad.7/55 w 
zeszycie - nie wysyłajcie zadań mailem, 
sprawdzimy na lekcji Zoom w przyszłym 
tyg.

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_6_student_s_book_audio_files

Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

lekcja w aplikacji Zoom, piątek 24.04 
godz. 12:00, zaproszenie wyślę przez 
dziennik (kontynuacja Present Perfect, 
sprawdzenie zadań str.40

M. Watts j. angielski magda.
watts.mw@gmail.com

Powtórzenie wiadomości - Present 
Perfect or past simple? do czwartku 
wykonaj załączoną kartę pracy - razem 
sprawdzimy ją na lekcji poprzez ZOOM

Powtórzenie present perfect vs past 
simple

M. Watts j. angielski magda.
watts.mw@gmail.com

Czwartek (23.04.20) godz. 13.00 - lekcja 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
wysłane będzie przez dziennik 
elektroniczny - pamiętaj o zrobieniu karty 
pracy.

M. Watts j. angielski magda.
watts.mw@gmail.com

W zeszycie wykonaj zadania z 
podręcznika: 4,5, 6,7 str 50

Muzyka, Karolina Szurek. 
Muzyka.gm81@gmail.com

Kontynuujecie pracę z zeszłego tygodnia i 
utrwalacie wiadomości o instrumentach. 

skonstruować "fletnię" wg wskazówek na 
stronie 129, zagrać na niej i nagrać to!

Posłuchajcie i obejrzyjcie fragmenty 
"Pasji" Jana Sebastiana Bacha nagranej 
przez muzyków w czasie izolacji. 
Rozpoznwajcie na filiku instrumenty. 

https://repertuar.operakameralna.
pl/operaok-pasja/

https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://drive.google.com/open?id=1ukhXdG-cN5LLgE7IQozloPr2OHS6FuA5
https://drive.google.com/open?id=1ukhXdG-cN5LLgE7IQozloPr2OHS6FuA5
https://repertuar.operakameralna.pl/operaok-pasja/
https://repertuar.operakameralna.pl/operaok-pasja/
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Kartkówka z instrumentów  - Kahoot pin 
02751057 , pamiętajcie aby wpisywać 
imię, inicjał i klasę

https://kahoot.it/challenge/02751057?
challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-
8326-521c6dbbaf63_1587411260950

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com 15.04

https://drive.google.
com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQ
ztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

 15.04Obliczanie procentu danej liczby.
1.        Obejrzyj filmik – link obok.
2.        Wykonaj zadania umieszczone na 
dysku
3.        Wykonaj zdjęcie i prześlij je do 
mnie.
https://drive.google.
com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztC
gfPxtgeF12ygq7?usp=sharing

https://pistacja.tv/film/mat00165-
obliczanie-procentu-danej-liczby?
playlist=275

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

16.04.
Obliczanie liczby z danego jej procentu.
1.        Obejrzyj filmik – link obok.
2.        Wykonaj ćw. 3 str.48, zad. 10 str. 
195, zad. 11 i 12 str. 196
3.        Wykonaj zdjęcie i prześlij je do 
mnie.

https://pistacja.tv/film/mat00167-
obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-
procent?playlist=275

Matematyka,Agnieszka Prządka; 
matematykaap. sp363@gmail.
com

17.04.
Obliczanie jakim procentem jednej liczby 
jest druga liczba.
1.Obejrzyj filmik – link obok.
2.Wykonaj ćw. 4 str.49, zad. 3 i 9 str. 195, 
3.Wykonaj zdjęcie i prześlij je do mnie.

https://pistacja.tv/film/mat00168-
obliczanie-ile-procent-jednej-liczby-
stanowi-druga-liczba?playlist=275Tydzień 5 - pośw

iąteczny - 15.04-17.04.2020

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

Zaloguj się na platformę epodręcznika, 
dłącz do grupy, przeczytaj udostępnione 
tam materiały i wykonaj ćwiczenia. Nie 
przesyłaj screanów, ja zobaczę Twoje 
odpowiedzi na platformie

https://moje.epodreczniki.pl/a-
shared-
owner/DjWgazB9y/1Glc18Ff

https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950
https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950
https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11o97_GHq52jfgLQztCgfPxtgeF12ygq7?usp=sharing
https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00168-obliczanie-ile-procent-jednej-liczby-stanowi-druga-liczba?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00168-obliczanie-ile-procent-jednej-liczby-stanowi-druga-liczba?playlist=275
https://pistacja.tv/film/mat00168-obliczanie-ile-procent-jednej-liczby-stanowi-druga-liczba?playlist=275
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DjWgazB9y/1Glc18Ff
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DjWgazB9y/1Glc18Ff
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DjWgazB9y/1Glc18Ff
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15.04 język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Przeczytaj dokładnie w podręczniku 
czerwonym na str. 152  tekst " 
Drogocenna perła" i wykonaj pisemnie 
ćwiczenia 2,3 i 4

zadanie 7 str. 153 ( czerwony 
podręcznik)

16.04 język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Pracujecie na platformie epodreczniki.pl . 
Proszę zapoznać się z udostępnionym 
materiałem, lekcja  Prawdziwe bogactwo , 
przeczytaj ciekawostkę i online lub w 
zeszycie wykonaj ćw. 2 i 5 . W zeszycie  
wykonaj ćw. 4 i prześlij nauczycielowi.

17.04 język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

gramatyka- lekcja online na platformie 
zoom o godz.11.00. Ponieważ rozmawiać 
będziemy o partykułach, proszę 
przygotować zeszyt i podręczniki do 
gramatyki ( fioletowy i różowy). Po lekcji 
wykonaj ćwiczenia w różowym 
podręczniku  - 1,2 i 3 str. 48

Ćw. 6 ( rożowy podręcznik) str. 49

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Jezu Tobie ufam- w obliczu 
miłosierdzia; podręcznik str 120.

https://view.genial.
ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/
presentation-jezu-ufam-tobie-
katecheza-o-milosierdziu-kl-
starsze?
fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj
9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5m
a1BNj7xulsC1pd8Vnds

Zróbcie ćwiczenia do tematu z załączonego pliku - 
nie trzeba drukować - i wyslijcie mi na skrzynkę

https://drive.google.
com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgG
QN-QREa5Fy29zvSSsq/view?
usp=sharing

https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://view.genial.ly/5e8c4c8f2f4c5b0e17009620/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl-starsze?fbclid=IwAR28IDEf18byPUS3wj9W6X_v6T7RGFBcY5BnEy5ma1BNj7xulsC1pd8Vnds
https://drive.google.com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgGQN-QREa5Fy29zvSSsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgGQN-QREa5Fy29zvSSsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgGQN-QREa5Fy29zvSSsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRkVO3JQaYNZgGQN-QREa5Fy29zvSSsq/view?usp=sharing
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WF grupa A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Temat: Rozciągamy i uelastyczniamy 
mięśnie. Wykonaj prosty układ ćwiczeń 
strechingowych (jeśli masz możliwość 
nawet codziennie). Stosuj się do 
wskazówek prowadzącego. Pamiętaj o 
przygotowaniu miejsca do ćwiczeń tak 
aby było bezpieczne. Zamiast maty 
gimnastycznej użyj np. koca złożonego 
na pół. Nagraj krótki filmik lub wykonaj 
dwa trzy zdjęcia z ćwiczeń rozciągających 
które poznasz i prześlij na adres e-mail 
nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=vq_4SghsXUg

Wypisz na kartce w kilku lub kilkunastu 
punktach dlaczego ważne jest 
rozciąganie mięśni oraz do czego może 
prowadzić słaba elastyczność mięśni i 
słaba gibkość. Zrób fotkę kartki i wyślij 
nauczycielowi.

WF grupa A. Mróz 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu wykonaj 6 ćwiczeń ( 20 
powtórzeń lub przez 30 sek.), które 
wylosujesz na "kole fortuny" z 
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 
Powodzenia!!! 

https://wordwall.
net/resource/903292/%c4%
87wiczenia-og%c3%
b3lnorozwojowe

biologia  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Kochani w następnym tygodniu zrobimy 
sobie quiz na temat kręgowców 
zmiennocieplnych. Skupcie się na 
środowisku życia, czynnościach 
życiowych, cechach przystosowawczych 
do środowiska życia, budowie, 
przedstawicielach do poszczególnych 
grup kręgowców, znaczeniu dla człowieka 
i przyrody

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

Temat: Instrumenty dęte. (do 
przeczytania: podręcznik str. 120-127)

https://www.youtube.com/watch?
v=yKrBVH6SJAw

ponieważ to dość obszerna 
praca, to obejmuje ona 
bieżący i następny tydzień 
(do 24.04)

Obejrzyj filmiki z serii "orkiestrownik" - 
linki obok.

https://www.youtube.com/watch?
v=9r5jiuQP-_M

Zapamiętaj nazwy i wygląd instrumentów 
oraz cechy ich brzmienia na tyle dobrze, 
aby za tydzień rozwiązać test o nich.

https://www.youtube.com/watch?
v=YBqzsWuOI2E&t=109s

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg
https://wordwall.net/resource/903292/%c4%87wiczenia-og%c3%b3lnorozwojowe
https://wordwall.net/resource/903292/%c4%87wiczenia-og%c3%b3lnorozwojowe
https://wordwall.net/resource/903292/%c4%87wiczenia-og%c3%b3lnorozwojowe
https://wordwall.net/resource/903292/%c4%87wiczenia-og%c3%b3lnorozwojowe
https://www.youtube.com/watch?v=yKrBVH6SJAw
https://www.youtube.com/watch?v=yKrBVH6SJAw
https://www.youtube.com/watch?v=9r5jiuQP-_M
https://www.youtube.com/watch?v=9r5jiuQP-_M
https://www.youtube.com/watch?v=YBqzsWuOI2E&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=YBqzsWuOI2E&t=109s
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Przepisz (lub wydrukuj i wklej) i uzupełnij 
notatkę. Prześlij zdjęcie (do 24.04)

https://www.youtube.com/watch?
v=t72mH6hezus

Instrumenty dęte to takie, w które trzeba 
dąć (lub pompować) powietrze aby 
uzyskać ............ Dzielimy je na ................ 
i ............... bo dawniej były robione w 
całości z tych materiałów. Instrumenty 
dęte drewniane mają postać rury z 
ustnikiem i ............... Słup powietrza jest 
długi gdy zakryjemy wszystkie otwory 
(palcem lub.........) a krótki gdy je 
odkryjemy. Natomiast w instrumentach 
dętych ............. rura, którą idzie 
powietrze, jest zawinięta i posiada 
wentyle czyli przełączniki, które kierują 
powietrze najkrótszą drogą lub w 
dodatkowe "pętle". 

https://www.youtube.com/watch?
v=JTqH7UaaUEU

Zapamiętaj ale nie przepisuj: Dziś 
instrumenty można robić z różnych metali 
i plastiku, ale przez to nie ma grupy 
"dętych plastikowych" albo "dętych ze 
srebra". Plastikowy flet należy do dętych 
drewnianych, podobnie jak flet zrobiony 
ze srebra. Jest to trochę mylące. 

Wymyśl dla instrumentów dętych 
drewnianych i dętych blaszanych lepsze 
nazwy, nie tak mylące, i lepiej oddające 
ich konstrukcję. Zapisz te nazwy pod 
notatką. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-
w9vtSrTZM&t=11s

Na przykład: "dęte zawijane" albo "dęte z 
wentylami"

https://www.youtube.com/watch?
v=CZFuB1oJrwo

zrób instrument dęty z marchewki - link 
do instruktażu obok. Zrób relacje wideo 
lub ze zdjęć z procesu tworzenia tego 
instrmentu a następnie coś na nim zagraj 
i prześlij filmik - to zadanie na 6!

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

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Siły międzycząsteczkowe. 
Obejrzyj film.Następnie zrób notatkę w 
zeszycie. Odpowiedz na pytanie: Gdzie w 
zyciu codziennym spotykamy się ze 
zjawiskiem włoskowatosci? Podaj inne 
przykłady niz w filmie. Zdjęcie notatki oraz 
odpowedź na pytanie przeslij w jednym 
mailu do 20 kwietnia do godziny 12

https://www.youtube.com/watch?
v=CemC7odVohw

https://www.youtube.com/watch?v=t72mH6hezus
https://www.youtube.com/watch?v=t72mH6hezus
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CZFuB1oJrwo
https://www.youtube.com/watch?v=CZFuB1oJrwo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=HZHIHnGJbLo
https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw
https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw
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Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Wysłuchaj i przeczytaj tekst Health and 
Sports Day in Japan strona 46 w 
podręczniku. Przepisz słowniczek do 
zeszytu. Inne niezrozumiałe słówka wpisz 
do zeszytu i przetłumacz za pomocą 
słownika diki.pl następnie w zeszycie 
wykonaj zadanie 2.  

Health and Sports Day in 
Japan

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

piątek 17.04.20r. godz. 12.00 - lekcja w 
aplikacji ZOOM - zaproszenie zostanie 
wysłane poprzez dziennik elektroniczny. 
Across Cultures 3F - ex. 5a,5b and ex.6 
p. 47

ex.5 p. 47

język angielski Agnieszka 
Grzyb ag.ang.sp363@gmail.
com

zadania zostaną przesłane przez dzienik 
elektroniczny

Świąteczna przerwa w nauce: 09.04.2020-14.04.2020
Tydzień 4 - przedświąteczny (06.04-08.04) - uczniowie dokańczają zadania z poprzednich tygodni, przygotowują i wysyłają świąteczne kartkitydzień III 30.03-03.04

geografia, Marek Karaś, 
vulcan, karas-
marek@wp.pl

do wyboru: obejrzyj filmik przemysł 
i usługi we Francji (30 minut) - link 
w komórce obok; albo jeśli wolisz to 
po prostu przeczytaj temat 2. w 
rodziale 4., tj. Przemysł i usługi we 
Francji - strony 106-113. Proszę nie 
robić ćwiczeń na razie i odpocząć!:-)

https://www.youtube.com/watch?
v=DLf8GK71vo4

Ambitni mogą zarówno obejrzeć 
filmik jak i przeczytać temat w 

podręczniku, jeśli tematyka Was 
zainteresuje.

https://drive.google.com/open?id=1RNOelmwoS47DMw5yN913qwiqc48doipB
https://drive.google.com/open?id=1RNOelmwoS47DMw5yN913qwiqc48doipB
https://drive.google.com/open?id=1zROXMm84GIKN1dXsIH1vaW-D_Xumofo6
https://www.youtube.com/watch?v=DLf8GK71vo4
https://www.youtube.com/watch?v=DLf8GK71vo4
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plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Zrób to sam. Zapoznaj się z 
rozdziałem: "Sztuka użytkowa". 
Zaprojektuj i wykonaj stroik 
wielkanocny, wiosenny lub kartkę. 
Wykorzystaj materiały ekologiczne, 
które znajdziesz w domu - sznurek, 
gazety, papier fakturowy, itp. W 
internecie jest sporo podpowiedzi. 
Obok link jak wykonać przykładową 
kartkę. Zdjęcie swojej pracy wyślij 
do 7.04.20 Do dzieła! 

https://www.youtube.
com/watch?

v=kr5iZEBMQJ8

Wykonaj kartkę "Wielkanoc 2020" w 
dowolnym programie graficznym, 

uwzględniając kontekst 
tegorocznych świąt.

Religia - Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Grób Pański. Zadanie- na 
podstawie prezentacji wypisz w 
zeszycie jakie relikwie męki Pańskiej 
istnieją i gdzie sa przechowywane. 
Na zdjęcie z pracą czekam do 6.04.

https://view.genial.
ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a

4fa/interactive-content-
relikwie-meki-panskiej?

fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVN
eaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPE
cjEZyBObO_XuInL4VOhSph

s

https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
https://view.genial.ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/interactive-content-relikwie-meki-panskiej?fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZKBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBObO_XuInL4VOhSphs
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WF grupa Arkadiusza 
Madyniaka 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Temat: Jak pić wodę-zdrowo. 
Zastanów się czy picie wody jest 
zdrowe oraz w jaki sposób to robisz. 
Wydaje się, że w tak prostej 
czynności nie popełniasz błędów - a 
jednak może być inaczej. Weź 
czystą kartkę przedziel ją na pół i z 
lewej strony zapisz kilka błędów 
jakie Ci przyjdą do głowy a które 
możesz popełniać przy piciu wody. 
Następnie zapoznaj się z krótkim 
filmem dotyczącym picia wody. 
Dopisz na kartce po prawej stronie 5 
błędów o których dowiedziałeś się z 
filmu. Zrób zdjęcie kartki (podpisz ją 
czytelnie) i wyślij na ares e-mail 
wfmadyniaksp363@gmail.com 
Osoby które nie przesłały zadania z 
zeszłego tygodnia (Test Ruffiera) 
proszę o uzupełnienie zaległości.

https://www.youtube.
com/watch?

v=mGi9l10gZ58

Kontynuuj gimnastykę w przerwach 
pomiędzy czasem spędzanym przy 
komputerze. Zdjęcia z aktywności 
prześlij na adres e-mail wraz z 
krótkim opisem swoich ćwiczeń oraz 
ilością czasu jaki poświęcasz na 
zadania ruchowe. Jako inspirację do 
ćwiczeń możesz wykorzystać filmik 
w linku obok. Dopisz także na 
kartce z zadania podstawowego 
dlaczego trzeba pić dużo wody i 
nawadniać organizm oraz czy ma to 
wpływ na odporność człowieka. Za 
porządne wykonanie zadania 
możliwość otrzymania oceny :)

https://www.
youtube.

com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc

WF- grupa P. Mróz,Anna 
Mróz , 
annammmroz@gmail.
com  

Temat: Kształtujemy siłę mięśni 
całęg ciała- trening 
ogólnorozwojowy. Proszę, aby w 
ramach lekcji wfu, wstać trochę od 
biurka i wykonać, krótki trening 30 
min, zamieszczony w linku obok. 
Powodzenia!!!

https://www.youtube.
com/watch?

v=85ZE3meQlno

Wysłuchaj krótkiego wykładu na 
temat odżywiania i suplementacji, 

temat: sól i sód.
https://www.

youtube.
com/watch?

v=3xN_IAxhTeY
fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Wykonujemy doswiadczenia. 
Wykonaj doświadczenie prześlij do 
3.04 odpowiedzi, które są zawarte w 
instrukcji doświadczenia na mój mail

https://drive.google.
com/file/d/1jVJXsfczFdPz5h
eRT8rOf_xbuBLcB6PL/view

?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
https://drive.google.com/file/d/1jVJXsfczFdPz5heRT8rOf_xbuBLcB6PL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVJXsfczFdPz5heRT8rOf_xbuBLcB6PL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVJXsfczFdPz5heRT8rOf_xbuBLcB6PL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVJXsfczFdPz5heRT8rOf_xbuBLcB6PL/view?usp=sharing
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historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział 28 (Ostatnia 
wolna elekcja i I rozbiór) i wykonaj 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s.68-
69. 2. Odwiedź wirtualne muzeum w 
Łazienkach (czasy ostatniego króla), 
3. wykonaj gazetkę (taką jaką 
można kupić w kiosku), może być na 
komputerze lub ręcznie, 
maksymalnie 2 strony A4. Nadaj 
tytuł gazecie własny i napisz 
artykuły (min 3 artykuły dotyczace 
zagadnień zawartych w rozdziale 27 
i 28 i 1-2 artykuły dotyczące Twojej 
wizyty w wirtualnym muzeum), 
wklej zdjęcia albo narysuj. Gazetkę 
prześlij na maila do poniedziałku 6 
kwietnia.

http://visit360.
pl/poland/warszawa/lazienk

i/
zajrzyj do e-podręcznika temat 
Początki władzy ostatniego króla

https:
//epodreczniki.
pl/a/poczatki-

wladzy-ostatniego-
krola/DjWgazB9y

biologiasp363@gmail.
com

Czekam kochani na wasze zaległe 
prace do 31.03

biologiasp363@gmail.
com

Masz omówione grupy 
bezkręgowców i kręgowców( bez 
ptaków i ssaków), wyobraź sobie, że 
byłeś w ZOO. Zaproponuj 
wyczieczkę do ZOO, wybierz 3 
zwierzęta, przy których według 
ciebie warto byłoby się ztrzymać. 
Uzasadnij swój wybór. - możesz 
narysować te zwierzęta lub wkleić 
rysunki. Prześlij na mail 6.04

biologiasp363@gmail.
com

Wykonujemy doświadczenie:
Dlaczego nartnik biega po 
powierzchni wody i nie tonie? Kartę 
doświadczenia wyślij na mail 7.04 

https://drive.google.
com/open?

id=1wY0A85G4GGpKya6Xv
M0P4CUmCq2JS6yH

http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y
https://drive.google.com/open?id=1wY0A85G4GGpKya6XvM0P4CUmCq2JS6yH
https://drive.google.com/open?id=1wY0A85G4GGpKya6XvM0P4CUmCq2JS6yH
https://drive.google.com/open?id=1wY0A85G4GGpKya6XvM0P4CUmCq2JS6yH
https://drive.google.com/open?id=1wY0A85G4GGpKya6XvM0P4CUmCq2JS6yH


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

biologiasp363@gmail.
com

W czasach obsesyjnej higieny 
proponuje wykonanie mydła, daj 

znać czy Ci się udało wykonać. link 
obok

https://drive.
google.com/open?

id=1abQRG-
tWXXUJ0_0w_BxqY

2J2wEc1swP2
język polski 30.03 
Monika Cieśla dziennik 
elektroniczny 
ewentualnie 
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia, których nie 
udało Ci się wykonać w ubiegłym 
tygodniu.

Rozpocznij czytanie drugiej lektury 
dodatkowej, czyli książki wybranej 

przez siebie.  

język polski 31.03 
Monika Cieśla dziennik 
elektroniczny 
ewentualnie 
monikaciesla6@wp.pl

Czytanie tekstu - przeczytaj w 
pomarańczowym podręczniku tekst 
zamieszczony na str. 146 - 149 " 
Dzień, w którym się zgubilem..." i 
napisz ogłoszenie o zaginięciu 
profesora. ( w ogłoszeniu - opisz 
wygląd bohatera, podaj jego cechy 
charakterystyczne i poproś o 
kontakt wszystkich, którzy go 
widzieli.  Pracę prześlij nauczycielowi 
( możesz ją napisać na komputerze) 
.

pomarańczowy podręcznik 
146-149

obejrzyj filmik przypominający, jak 
napisać ogłoszenie

https://www.
youtube.

com/watch?v=X-
aiWMMVEew&t=9s

https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=X-aiWMMVEew&t=9s
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j. angielski (wtorek, 
środa) M. Watts, 
dziennik elektroniczny, 
email: magda.watts.
mw@gmail.com, 
konsultacje z 
nauczycielem przez 
aplikację zoom - 
informacje podam przez 
dziennik elektroniczny 
na adres rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

W zeszycie wykonaj ćwiczenia z 
podręcznika - zad. 1,2 str 44 oraz 
zad. 3,4,5 str 45 - zdjęcia zadań 
wyślij na maila, jeśli masz 
wątpliwości do zadań wyjaśnimy je 
na konsultacjach online w 
poniedziałek, 6 kwietnia o godz. 
9.00

język polski 1.04 Monika 
Cieśla dzienni 
elektroniczny 
ewentualnie 
monikaciesla6@wp.pl

Kontynuujemy pracę z tekstem " 
Dzień, w którym się zgubilem..." 
Przepisz do zeszytu informację 
zawartą w ramce Zapamiętaj na str. 
150 - charakterystyka pośrednia i 
bezpośrednia i wykonaj ćwiczenia 2 
str. 149 oraz 3 ze str. 150

pomarańczowy podręcznik 
str. 149 - 150

Wyobraź sobie, że jesteś 
detektywem i rozmawiasz z żoną 
zaginionego profesora lub z jego 

studentami. Zapisz jedną z takich 
rozmów. Możesz wykonać to w 

formie komiksu.Czas wykonania do 
6.04
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j. angielski (piątek) M. 
Watts, dziennik 
elektroniczny, email: 
magda.watts.
mw@gmail.com, w 
poniedziałek 6 kwietnia 
o godz. 9.00 zapraszam 
na konsultacje online z 
nauczycielem przez 
aplikację zoom - 
informacje jak działa 
zoom oraz zaproszenie 
na konsultacje podam 
przez dziennik 
elektroniczny na adres 
rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

wejdź w link podany obok i zrób 
kahoota, graj podając swoje imię i i 
pierwsze litery nazwiska, pozwoli mi 
to ocenić twoją pracę :) 

https://kahoot.
it/challenge/0806111?

challenge-id=5b22bf26-
cebe-4f26-94cf-

43f930bca94a_158557645
2430

język polski 2.04 Monika 
Cieśla dziennik 
elektroniczny 
ewentualnie 
monikaciesla6@wp.pl

gramatyka - wykrzyknik - 
nieodmienna część mowy - 
konsultacja online z nauczycielem 
12.00 - 12.30 na aplikacji zoom . 
Proszę przygotować fioletowy 
podręcznik . Instrukcję do aplikacji 
prześlę przez dziennik elektroniczny. 

fioletowy podręcznik str. 98 
- 100

język polski 3.04  
Monika Cieśla dziennik 
elektroniczny lub 
monikaciesla6@wp.pl

lekcja z platformy epodreczniki.pl , 
temat - Forma bez zmian - 
nieodmienne części mowy i wykonaj 
online zadania :1,6,8

epodreczniki.pl lekcja 
Forma bez zmian - 

nieodmienne części mowy

Dodatkowo możesz wykonać online 
ćwiczenie 4 w lekcji z 

epodreczników

https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
https://kahoot.it/challenge/0806111?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585576452430
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nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

język angielski 
Agnieszka Grzyb  ag.
ang.sp363@gmail.com, 
dziennik 
elektroniczny, Zoom dn.
06.04 pon. godz. 12:30-
13:00 - konsultacje

wejdź w link obok i zagraj w kahoota 
podając jako gracz swoje imię i dwie 
pierwsze litery nazwiska

https://kahoot.
it/challenge/0401686?

challenge-id=b678e56c-
e7c9-4453-8b4d-

43ef8bca7fdb_1585575789
628

język angielski 
Agnieszka Grzyb  ag.
ang.sp363@gmail.com, 
dziennik 
elektroniczny, Zoom dn.
06.04 pon. godz. 12:30-
13:00 - konsultacje

1) wysłuchaj nagrania tekstu w zad. 1 str.46/podr. 
(link do audio obok),
 2)przeczytaj tekst, 3)przepisz do zeszytu słówka 
z ramki pod tekstem 
oraz dodaj inne słówka z tekstu, które są dla 
ciebie nowe, przetłumacz 
je (Diki.pl), 4)zrób zad. 2 str.46/podr., 5) przyślij 
zdjęcie zadań 
wykonanych w zeszycie

https://learningclub.egis.
com.

pl/pl/szkolapodstawowa/fla
sh/flash_klasa_6_podreczni
k_wieloletni_nagrania_audi

o
język angielski 
Agnieszka Grzyb  ag.
ang.sp363@gmail.com, 
dziennik 
elektroniczny, Zoom dn.
06.04 pon. godz. 12:30-
13:00 - konsultacje

zrób zadanie 1a,b,c str. 43/podr.  i 
sprawdź słuchając (link audio 
obok), zrób w zeszycie zad: 2 i 3 str 
50/podr. i prześlij zdjęcie.

https://learningclub.egis.
com.

pl/pl/szkolapodstawowa/fla
sh/flash_klasa_6_podreczni
k_wieloletni_nagrania_audi

o
technika i informatyka                     
Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl   

proszę o wykonanie zadania z filmu, 
następnie nagrany film lub zdjęcia 
pracy proszę o wysłanie na maila: 
aszalaj@wp.pl zadane zadanie jest 
projektem z dwóch przedmiotów - 
techniki i informatyki

http://www.kopernik.org.
pl/kopernikwdomu/kurs-
majsterkowania/prosty-helikopter/

Informatyka grupa pani 
Elżbiety Białek eb.
bialek@gmail.com

Nagrany film lub zdjęcia 
wykonanego projektu z techniki 
proszę wysłać na adres eb.
bialek@gmail.com

http://www.kopernik.org.
pl/kopernikwdomu/kurs-
majsterkowania/prosty-helikopter/

muzyka
Temat: Z muzyką w tle. Przeczytaj 
strony 112-115 z podręcznika. 
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Karolina Szurek

Pomyśl o kilku filmach, w których 
muzyka Ci się szczególnie podobała. 
Zapisz w zeszycie tytuły tych filmów 
i (koniecznie) nazwiska 
kompozytorów.

https://www.youtube.
com/watch?v=PBmJV91-7ps

obejrzyj film o komponowaniu 
muzyki filmowej

https://www.youtube.
com/watch?
v=Tp2EEkYKYWU

muzyka.sp363@gmail.
com

Wykonaj samodzielnie lub z pomoca 
domowników ćwiczenia "na złotą 
nutę" ze strony 113. Jeśli masz taką 
możliwość to współpracuj z kimś z 
klasy zdalnie. Ułóż krótkie 
opowiadanko (może być to tekst, 
historyjka obrazkowa lub 
pantomima) a następnie ułóż do 
niego ścieżkę dźwiękową. Możesz 
korzystać z nagrań i przedmiotów. 
Twoje słuchowisko ma trwać min. 90 
sekund, max 3 minuty. Prześlij lub 
udostępnj nagranie albo skorzystaj z 
konsultacji na skype. 

konsultacje na skype: 
czwartek 11-12:30 
(jestem jako muzyka.
gim81@gmail.com)

Na po Wielkanocy naucz sie grać na 
flecie lub innym instrumencie jakąs 
melodię filmową. Obok zamieszczam 
samouczek do "Piratów z Karaibów"

https://www.youtube.
com/watch?
v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2
DA38640534C&index=6

Chętnie posłucham nagrań z 
Waszego domowego muzykowania!

Matematyka,Agnieszka 
Prządka; matematykaap.
sp363@gmail.com

31.03 oraz 1.04 Zamiana procentów 
na ułamki i ułamków na procenty. 
Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod 
linkiem.
 https://drive.google.

com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWeh
tkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing

Matematyka,Agnieszka 
Prządka; matematykaap.
sp363@gmail.com

2.04 Obliczanie procentu danej 
liczby.
1.Obejrzyj film – link obok
2. Wykonaj ćwiczenia strona 46

https://pistacja.
tv/film/mat00334-

obliczanie-procentu-danej-
liczby?playlist=163

https://www.youtube.com/watch?v=PBmJV91-7ps
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https://www.youtube.com/watch?v=Tp2EEkYKYWU
https://www.youtube.com/watch?v=Tp2EEkYKYWU
https://www.youtube.com/watch?v=Tp2EEkYKYWU
https://www.youtube.com/watch?v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2DA38640534C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2DA38640534C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2DA38640534C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2DA38640534C&index=6
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=163
https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=163
https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=163
https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=163


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

matematyka

24.03 
Wykonaj zadania 8, 9, 10, 11 strona 184 
25.03
Wykonaj zadania ze strony 42 i 43 w 
ćwiczeniach
26.03
1.Obejrzyj filmik https://pistacja.
tv/film/mat00349-co-to-sa-procenty-
zamiana-ulamka-na-procent?playlist=163
2.Wykonaj zadania 3, 4, 5, 6, 7 strona  44, 
45 w ćwiczeniach
27.03
1.Obejrzyj filmik https://pistacja.
tv/film/mat00346-co-to-sa-procenty-
zamiana-procentu-na-ulamek?playlist=163
2. Wykonaj zadanie 1, 2, strona  44 w 
ćwiczeniach
3. Zdobądź po 3 ananasy 
•https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-
procentu-na-ulamek-dziesietny_29_145
•https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-
procentu-na-ulamek-zwykly_29_146 Po wykonaniu pracy wyślij screena lub 

zdjęcie.Pamiętaj o systematycznej pracy.
matematykaAP.

sp363@gmail.com

A
gnieszka Prządka

tydzień II 23.03-27.03

plastyka

Ten tydzień to ostateczny czas na 
wykonanie zadań z poprzedniego 
tygodnia, notatka i ćw. 1 lub 2 str 42 i 
wysłanie zdjęć, skanów na 
podany adres. 

Dla osób, które już wykonały te 
zdania proponuję  ćwiczenia 

rysunkowe, 
światłocieniowe - moja dłoń, 

martwa natura. Przypominam, że 
rysunek jest

 podstawą wszystkich działań 
plastycznych i warto ćwiczyć 

(miękkie 
ołówki i do dzieła!)

 
https://www.youtube.com/watch?

v=GbCoCy0eH8U

plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

M
ałgorzata 

K
orow

ajczuk-O
zga

https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
https://www.youtube.com/watch?v=GbCoCy0eH8U
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geografia

Zaczynamy rozdział 4. Gospodarka Europy. 
Sprawdzian z rozdziału 3. odbędzie się w 
szkole pod koniec kwietnia. Przeczytaj w 
podręczniku temat 1. Rolnictwo Danii i 
Węgier - str. 96-105. Następnie rozwiąż 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tego 
tematu, tj. str. 65-68. https://www.gry-geograficzne.pl/

Ćwiczenia z tego tematu sprawdzone 
zostaną w drugiej połowie kwietnia, jak 

spotkamy się w szkole. Jeśli okres 
kwarantanny się wydłuży, umówimy się 
online na sprawdzanie ćwiczeń. Jeśli nie 

masz podręcznika i zeszytu ćwiczeń, napisz 
do mnie wiadomość przez dziennik 

elektroniczny z adresem e-mail, a wyślę Ci 
zdjęcia podręcznika i ćwiczeń na maila. 

Możesz też poprosić kolegę / koleżankę z 
klasy o przesłanie zdjęć odpowiednich stron 

np. poprzez messengera. dziennik elektroniczny

M
arek K

araś

biologia 

Jeśli masz gotową dodatkową pracę - 
portfolio lub prezentację multimedialną 
prześlij na mail

  biologiasp363@gmail.
com

Ew
a 

O
lkow

ska

biologia film
https://www.youtube.com/watch?
v=9tDWu9XlDnE

biologia film https://www.cda.pl/video/126510929

biologia film
https://www.youtube.com/watch?v=5C-
VRC3ZDwM

biologia karta pracy
https://drive.google.com/open?
id=1IJ1CHeM-qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc

biologia 

 1.A. Obejrzyj film - matamorfoza kijanki 
ropuchy szarej   https://www.youtube.
com/watch?v=9tDWu9XlDnE          B.Film 
Płazy - żaba nie zaprzeczy https://www.
youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM     C.  
Oglądaj film do 15 minuty   https://www.
cda.pl/video/126510929          2. Wykonaj 
kartę pracy  napisz mi odpowiedzi w Word   
i prześlij na mail  https://drive.google.
com/open?id=1IJ1CHeM-
qxJppitjVQW_yfIbgUx5ZtDc  

Masz do obejrzenia 3 filmy,             Karta 
pracy

dziennik elektroniczny   
biologiasp363@gmail.

com

Ew
a O

lkow
ska

https://www.gry-geograficzne.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE
https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE
https://www.cda.pl/video/126510929
https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
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historia

1. Wykonaj test z podrecznika s. 167-168, 
2. wykonaj krótką prezentację 
multimedialną do wyboru o Auguście II 
Mocnym, Auguscie III lub Stanisławie 
Leśzczyńskim

Obejrzyj film z serii Był sobie 
człowiek - Rewolucja francuska 

https://www.cda.
pl/video/2844946d8

Odpowiedzi z testu prześlij na pocztę do 
piątku 27 marca. Prezentacja powinna mieć 

maksymalnie 12 slajdów. Proszę wybrać 
najciekawsze informacje (są również w 

waszym podręczniku) np. gdzie i kiedy się 
urodził (nie przepisywać całego życiorysu), 

z jakim miejscem był związany, czego 
dokonała dana postać, najważniejsze fakty 

z historii Polski. Proszę zadbać o szatę 
graficzną (zdjęcia mile widziane), może 
jakiś quiz na koniec dla oglądających?. 

Prezentacje proszę przesłać na pocztę do 
poniedziałku 30 marca. proszę pamiętać o 
dokładnym podpisaniu się i podaniu klasy.

Dziennik elektroniczny, 
historia.

krakowska@gmail.com

R
enata K

rakow
ska

fizyka

Temat:Jak żyją astronauci w przestrzeni 
kosmicznej?.Obejrzyj filmy, których linki 
udostępniłam. Odpowiedz na pytania1.        
Dlaczego woda w kosmosie tak się 
zachowuje?
2.        Czy łatwo jest żyć w przestrzeni 
kosmicznej? ( Napisz 5 zdań)
Przeslij do mnie do 30 marca do godzny 10

https://www.youtube.com/watch?
v=Hrwo08VZ4Io

konczakatarzyna@gmail
.com

K
atarzyna K

ończak

fizyka https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI
fizyka https://www.youtube.com/watch?

v=LBSlFGbYmzo

https://www.youtube.com/watch?v=Hrwo08VZ4Io
https://www.youtube.com/watch?v=Hrwo08VZ4Io
https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI
https://www.youtube.com/watch?v=LBSlFGbYmzo
https://www.youtube.com/watch?v=LBSlFGbYmzo
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w-f chłopców 
Oceniamy wydolność fizyczną testem 
Ruffiera. Obejrzyj najpierw film (link obok w 
tabeli zadań rozszerzających). Test z 
powodzeniem można przeprowadzić w 
domu. Przypomnij sobie jak zmierzyć tętno- 
możesz wykorzystać sporttester jeśli masz. 
Najpierw mierzy się tętno spoczynkowe 
osoby badanej. Następnie wykonuje ona 30 
przysiadów (w filmie badany robi pompki, 
my robimy przysiady z zachowaniem 
techniki) w ciągu 1 minuty. Przysiad trwa 2 
sekundy, przy czym pierwsza sekunda to 
moment maksymalnego ugięcia nóg, a 
druga powrotu do pozycji stojącej. Po 
zakończonej próbie dwukrotnie mierzy się 
tętno przez 15 sekund: bezpośrednio po 
wysiłku i po 1 minucie odpoczynku na 
siedząco (można też tak jak w filmie w 
pozycji leżącej) . Każdy wynik mnoży się 
przez 4, a następnie podkłada do wzoru:
IR = [(P + P1 + P2) – 200] / 10 
gdzie:
IR – oznacza wskaźnik Ruffiera
P – tętno spoczynkowe
P1 – tętno zmierzone bezpośrednio po 
wysiłku
P2 – tętno zmierzone po 1 minucie 
odpoczynku
Normy dla testu mieszczą się w skali:
od 0 – 0,1 – wydolność bardzo dobra
0,1 – 5,0 – wydolność dobra
5,1 – 10,00 – wydolność średnia
powyżej 10,00 – wydolność słaba

 https://www.youtube.
com/watch?v=yAq--oYoQ4Y

Zapisuj czytelnie wszystkie wyniki na 
kartce A4 wraz z wynikiem kńcowym 

swojej wydolności. W prawym górnym rogu 
kartki napisz imię i nazwisko oraz klasę. 
Zdjęcie/screen kartki prześlij na adres e-

mail: wfmadyniaksp363@gmail.com do 28 
marca 2020 r.

wfmadyniaksp363@gma
il.com

A
rkadiusz M

adyniak

język polski 
23.03 Pracujemy nad uzupełnieniem zadań 
dodatkowych z poprzedniego tygodnia

praca z podręcznikiemiuzupełnienie 
notatekw zeszycie

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl

M
onika 
C
ieśla

https://www.youtube.com/watch?v=yAq--oYoQ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=yAq--oYoQ4Y
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język polski 

24.03 Tworzenie tekstu - praca w zeszycie  
- spójrz na pomieszczenie ,w którym się 
właśnie znajdujesz. Wybierz sobie jeden 
przedmiot  znajdujący się tam . Opisz go w 
sześciu zdaniach pojedynczych rozwiniętych 
(podmiot + orzeczenie + okreslenia) i w 
swoim opisie podkreśl jakimś kolorem 
rzeczowniki, innym kolorem przymotniki a 
jeszcze innym przyimki . Jeśli pojawią się 
wTwojej pracy liczebniki, otocz je kółkiem.

praca indywidualna - tworzenie 
opisuprzedmiotu

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl

M
onika C

ieśla

język polski 

 25.03. lekcja - epodreczniki Wejdź na 
stronę epodręczniki.pl , otwórz zakładkę 
szkola podstawowa , w wyszukiwarce wpisz 
temat lekcji  W Świecie Zofii – cudowna 
podróż w głąb samej siebie.Przeczytaj 
informację o autorze i fragment książki a 
następnie online wykonaj polecenia do 
tekstu 2.2, 2.5, 2.9 a w zeszycie 2.11 

przeczytaj wiersz W.
Szymborskiej dołączony do tej 

lekcji " Nic dwa razy" lekcja epodręczniki.pl

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl

M
onika C

ieśla

język polski 

26.03 czytanie ze zrozumieniem - 
przeczytaj w pomarańczowym podręczniku 
bajkę A.Mickiewicza " Przyjaciele" i sześciu 
punktach ( równoważniki zdania ) 
przedstaw jej treść podręcznik pomarańczowy  str. 134

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl

M
onika 
C
ieśla

język polski 

27.03 - Gramatyka - obejrzyj filmik 
zamieszczony na youtube ( nagranyprzez 
Twojego nauczyciela :) , przez dziennik 
wyślę link i wykonaj ćwiczenia dotyczące 
spójników -fioletowy podręcznik - ćw. 1 str. 
94 i ćw.8 str 97 ćw.6 str. 96 fioletowy podręcznik

podręcznik i instrukcja do nowego 
materiału nagrana w formie filmiku przez 

nauczyciela

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl

M
onika C

ieśla

j. angielski

Lekcja nr 1. Praca z podręcznikiem: A. 
Przepisz w zeszycie i przetłumacz 
słownictwo health problems z zadania 1a i 
1b str 42, Lekcja nr 2: Praca z 
podręcznikiem: przeczytaj dialog ćw.1 ze 
strony 43 i uzupełnij go poprawnymi 
zdaniami -  CAŁY dialog zapisz w zeszycie. 
Lekcja nr 3: w Activity Book zrób zadania 
do lekcji 3c i 3d. Prześlij screen 
wykonanych zadań na podanego maila - nie 
zapomnij się podpisać od kogo jest mail.

wejdź w link obok: quizlet i 
poćwicz nowo poznane słowa. 

Powodzenia! (zaloguj się na 
platformie QUIZLET.COM jest 

bezpłatna - będziesz mógł 
ćwiczyć słownictwo w dowolnej 

chwili - aplikacji nie musisz 
pobierać na telefon) 

https://quizlet.com/pl/485885534/module-
3-c-flash-cards/

magda.watts.
mw@gmail.com

M
agdalena W

atts

https://quizlet.com/pl/485885534/module-3-c-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/485885534/module-3-c-flash-cards/


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

j. angielski (A. Grzyb)

1) Zrób zad. 1 str 36 w zeszycie (dodaj 
odpowiedni czasownik - do, play 
lub go do wyrażeń pod obrazkami). 
Sprawdzić możesz na str 111 
podręcznika. 2) Przepisz w zeszycie i 
przetłumacz słownictwo health 
problems z zad. 1a i b str 42. 3) wykonaj 
zad. 2 str. 111podr.

ag.ang.sp363@gmail.
com lub dziennik 

elektroniczny

A
gnieszka G

rzyb

j. angielski (A. Grzyb)

1) Utrwal słownictwo link - https:
//learningapps.org/1583510 , 
https://learningapps.org/2615299 , 2) 
napisz w zeszycie 8- 10 
angielskich nazw dyscyplin sportowych ( 
możesz skorzystać z Diki.pl)

ag.ang.sp363@gmail.
com lub dziennik 

elektroniczny

A
gnieszka 

G
rzyb

j. angielski (A. Grzyb)

1) Naucz się kolejnych  czasowników 
nieregularnych z listy str. 122 
(do learn). 2) zagraj link - https:
//learningapps.org/1465146 , 3) zrób 
wybrane przez siebie 3 ćwiczenia, 
utrwalające Past Continuous i Past 
Simple link - https://www.ang.
pl/cwiczenia/past-continuous 

ag.ang.sp363@gmail.
com lub dziennik 

elektroniczny

A
gnieszka G

rzyb

religia

 
https://drive.google.
com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877o
TavQ58/view?usp=sharing

katechezasp363@gmail.
com

K
atarzyna 

K
ołodziej

czuk

Muzyka Przeczytać z podręcznika strony 104-111. 

Obejrzyj piosenki z różnych musicali 
albo wybrany musical w całości, kilka 
linków obok

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

Zrób test online. Wejdź na goformative.com/join i 
wpisz kod ABBSEK , podaj swoje imię i klasę jako 
nick. https://www.cda.pl/video/53573645

historia

Przeczyatć rozdziały 26 i 27 z podręcznika 
(Francja republiką oraz Rzeczpospolita w 
okresie kryzysu - czasy saskie) i wykonać 
ćwiczenia od strony 62 do 65

praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, które 
zostaną sprawdzone na zajęciach po 

powrocie do szkoły
kontakt przez dziennik 

elektroniczny

R
enata 

K
rakow

ska

https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTlyErCUut9hUJARxUAows877oTavQ58/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XQexW_zFbxc
https://www.youtube.com/watch?v=XQexW_zFbxc
https://www.cda.pl/video/53573645


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

muzyka
przeczytać strony 101-103, posłuchać 
nagrań utworów (podaję linki)

obejrzeć filmik i posłuchać 
utworów dostępnych na http:

//tance.edu.
pl/pl/dances/show/category/137/

dance/663
https://www.youtube.com/watch?
v=G4ZBdxMEkbk

muzyka.sp363@gmail.
com

K
arolina 
S
zurek

posłuchać "Oberka" Grażyny Bacewicz

przeczytać artykuł https://www.
historiaposzukaj.pl/wiedza,

muzyka,970,
muzyka_oberek_grazyny_bacewi

czowny.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y4H-
GapUP78

fizyka Dokończ lapbooka z planetą, którą wyloswaliście. praca będzie sprawdzona po powrocie do szkoły

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail

.com

K
atarz
yna 

K
ończak

plastyka

Przeczytaj z podręcznika "Do dzieła!" 
rozdział pt. "Rysunek" - zrób w zeszycie 
notatkę. Następnie wykonaj pracę 
plastyczną, wybierając ćwiczenie 1, 2 lub 3 
ze str. 42

Szczególnie przyjrzyj się dziełu 
sztuki pod lupą(str.40, 41) i 
odpowiedz na pytania

M
. 

K
orow

ajczu
k - O

zga

j. angielski

Proszę o przetłumaczenie następujących 
zdań na j. angielski:1. Jeszcze nigdy nie 
byłem w USA. 2. O której godzinie wczoraj 
wstałeś? 3.W czasie gdy jadłam kolację, 
zaczął padać deszcz. 4. Właśnie zacząłem 
odrabiać pracę domową. 5. Czy 
kiedykolwiek jadłeś sushi? 6. Uczę się 
angielskiego od 5 lat. 7. Nie lubię 
czekolady. 8. Kiedy kupiłeś swój rower? 9. 
Jak długo masz swój rower? 10. Znam 
Kasię od 2018 roku. Powtórz czasowniki 
nieregularne - druga część tabeli (po 
powrocie do szkoły będzie umówiona już 
wcześniej kartkówka)

na fb szkoły zostaną 
udostepnione zadania ze 

słownictwa w aplikacji quizziz - 
zrób ćwiczenia 

praca będzie sprawdzona popowrocie do 
szkoły

dziennik elektroniczny, 
magda.watts.

mw@gmail.com

M
agdalena W

atts

https://www.youtube.com/watch?v=G4ZBdxMEkbk
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZBdxMEkbk
https://www.youtube.com/watch?v=Y4H-GapUP78
https://www.youtube.com/watch?v=Y4H-GapUP78


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

w-f 

W terminie 16-25 marca poświęć codziennie 
minimum kilkanaście minut na poranne 
ćwiczenia fizyczne. Jeśli nie możesz ich 
zrobić rano to każda pora dnia też będzie 
dobra. Ćwiczenia te pomogą Ci nieco 
wzmocnić swoją siłę, wytrzymałość oraz 
gibkość. Przykładowy zestaw ćwiczeń z 
instruktorem znajdziesz pod linkiem obok. 
Zadania ruchowe wykonuj dokładnie z 
zachowaniem prawidłowej techniki ruchu 
tak jak prowadzący instruktor. Możesz 
także samodzielnie opracować sobie zestaw 
ćwiczeń i wykonywać je wg własnego tempa 
i liczby powtórzeń. Zanotuj sobie ćwiczenia i 
liczbę powtórzeń. Każdego dnia możesz 
zwiększać ich ilość a dzięki temu zobaczysz 
w jak szybkim tempie organizm adaptuje 
się do większych obciążeń treningowych.

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-
2KeuqN8 uksg81@wp.pl

A
rkadiusz M

adyniak

język angielski gr 1

Opisz na osobnej kartce swoje ciekawe lub 
zabawne doświadczenie z przeszłości. Może 
tobyć coś co przydarzyło ci się na 
wakacjach, w szkole, sklepie, na spacerze,
gdzie tylko chcesz. Użyj czasu Past Simple i 
Past Continuous oraz słownictwo z grupy 
FEELINGS str 26 podręcznik. Twój opis 
powinien zawierać około 100 słów. Pomocne 
mogą też być str 116-117 oraz cały moduł 
2. Zchęcam do skorzystania ze słownika np.
Diki.pl  

zaprezentowanie swojej pracy na forum 
grupy po powrocie doszkoły

ag.ang.sp363@gmail.
com

A
gnieszka G

rzyb

religia

Zilustruj (namaluj, narysuj, nagraj filmik, 
itp)wybraną przypowieść i napisz daczego 
wałśnie ta przypowieść jest dla Ciebie 
ważna.

Zapraszam na rekolekcje https:
//www.youtube.com/watch?

v=LyZj1lAY1_c&list=PLVdrvbY9A
VQqxWLFbR5k7RDkp3ZGI9Ez7

katechezasp363@gmail.
com

K
atarzyna 

K
ołodziej

czuk

religia Sprawdź swoją wiedzę podręcznik str .100

biologia

Wejdź na stronę epodręczniki i w ramach 
powtórki do sprawdzianu z kręgowców 
zmiennocieplnych wykonaj zadania, które 
są na końcu tematu ( ryby, płazy, gady)

Wykonaj portfolio lub 
prezentację multimedialną na 

temat płazów i gadów żyjących w 
Polsce epodręcznik dziennik elektroniczny

Ew
a 

O
lkow

ska

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

język polski 

16.03. Przeczytaj wiersz ( pomarańczowy 
podręcznik str. 116 - 118) " Sowiński w 
okopach Woli", dokladnie przeczytaj 
informacje na marginesach ( tam są 
wytłumaczone trudniejsze słowa) , zwróć 
uwagę na Wiem więcej na str. 118 , wejdź 
w rolę przewodnika po Warszawie i 
opowiedz w 5-6 zdaniach o wydarzeniach 
przedstawionych w utworze.

możesz posłuchać interpretacji 
wiersza na youtube. com - czyta 

Jerzy Światłoń praca z podręcznikiem 

monikaciesla6@wp.pl 
lub dziennik 
elektroniczny

M
onika C

ieśla

język polski 

17.03. Wykonaj ilustrację przedstawiającą , 
według Ciebie, treść wiersza " Prośba" str. 
120 pomarańczowy podręcznik,  a ponadto 
- wypisz z utworu czasowniki i wyrazy, za 
pomocą których wyrażono prośbę , - wypisz 
z wiersza epitety  

praca z podręcznikiem i przekład wiersza 
na ilustrację 

monikaciesla6@wp.pl 
lub dziennik 
elektroniczny

M
onika C

ieśla

język polski 

18.03. Należy wejść na stronę dyktanda.
online - ćwicz zasady pisowni, otworzyć listę 
dyktand, wybrać klasy 4-6 i regułę u/ó, 
następnie uzupełnić dyktando pt. Górskie 
wędrówki

Sprawdź wynik , popraw błędy i 
spróbuj wykonać dyktando 

ponownie
strona dyktanda.online - ćwicz zasady 

pisowni

monikaciesla6@wp.pl 
lub dziennik 
elektroniczny

M
onika 
C
ieśla

matematyka

w poniedziałek 16.03 wykonaj zadania z pól 
trójkątów https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-
trojkata_31_615; we wtorek 17. 03 wykonaj 
zadania z pola prostokąta w tym pola kwadratu 
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-prostokata-w-
tym-kwadratu-_31_404; w środę 18.03 zadania z 
pola rombu i pola równoległoboku https://www.
matzoo.pl/klasa6/pole-rombu-pole-
rownolegloboku_31_616; w czwartek 19.03 
zadania z pól czworokątów https://www.matzoo.
pl/klasa6/pola-czworokatow_31_426

Wszystkie zadania wykonuj do uzyskania 
przynajmniej 4 ananasów. Zrób screena z ekranu 
i prześlij na e maila do godziny 10.00 dnia 
następnego.

matematykaAP.
sp363@gmail.com

A
gnieszka Prządka

język polski 

19.03. Za pomocą wykresu przedstaw treść 
wiersza Tadeusza Różewicza " Przepaść" 
str. 122 podręcznik pomarańczowy- możesz 
to zrobić na komputerze i przesłać 
nauczycielowi lub wykonać pracę w zeszycie 
, zrobić zdjęcie i przesłać

Zapoznaj się z informacją - 
biografią Tadeusza Różewicza - 

podręcznik pomarańczowy str.
122 praca z podręcznikiem

monikaciesla6@wp.pl 
lub dziennik 
elektroniczny

M
onika C

ieśla



dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

język polski 

 20.03. Przypomnij sobie zasady pisowni  
wyrazów z u i ó (str. 215 fioletowy 
podręcznik) i wykonaj w zeszycie ćwiczeń 
zadania od 1 do 4 str .95 - 96 - różowy 
podręcznik praca z zeszytem ćwiczeń

monikaciesla6@wp.pl 
lub dziennik 
elektroniczny

M
onika 
C
ieśla

informatyka

Bez koperty i bez znaczka. Poczta 
elektroniczna i zasady właściwego 
zachowania w sieci

Każdy uczeń założy sobie własną pocztę 
elektroniczną, a następnie wyśle do 
nauczyciela e-mail na temat właściwego 
zachowania w sieci

eb.bialek@gmail.com 
aszalaj@wp.pl

E
lzbieta 

B
iałek            
A

gnieszka 
S

załaj

technika
figurka z papieru wykonana techniką 
origami dziennik elektroniczny

A
gni

eszka 
S
załaj

wych. fiz. grupa Pani Anny 
Mróz

Wykonaj 3 medale olimpijskie o średnicy 20 
cm i odpowiednim kolorze złota, srebra lub 
brązu z sylwetką sportowca Letnich Igrzysk 
Olimpijskich. Na medalu umieść: miejsce i 
rok zdobycia trofeum, sylwetkę sportowca 
oraz dyscyplinę w której zdobył w/w medal. 
Rok Igrzysk z którego możesz dokonać 
wyboru sportowca otrzymasz przez dziennik 
elektroniczny.

uczniowie wykonuja zadanie dowolna 
technika dziennik elektroniczny

A
nna M

róz

geografia

zrób test powtórzeniowy w podręczniku z 
rozdziału 3 "Środowisko przyrodnicze i 
ludność Europy" - str. 93-94 - odpowiedzi 
do niego znajdziesz na końcu książki, tj. 
stronie 181. Pamiętaj, że na pierwszej 
najbliższej lekcji napiszesz pracę klasową z 
tego rozdziału - miała ona odbyć się 
17.03.2020r. dziennik elektroniczny

M
arek K

araś


