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dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

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

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

Kontynuujemy pracę nad 
czasownikami modalnymi - 
sprawdzamy kartę pracy z ubiegłego 
tygodnia oraz ćwiczenia z 
Workbooka (4b)

środa godz. 9.00, ZOOM

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

Using social media - ex. 1, 2a/58, 
ex. 1,3/59. Homework: Activity 
Book: 4c (ex.1,2,3) 4d (ex.1,2,3). 
Nie przysyłaj zdjęć - pracę domową 
sprawdzimy wspólnie na kolejnej 
lekcji.

piątek godz. 12.00, 
ZOOM

Tydzień 9 11.05-15.05

matematyka 12.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

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

wtorek godz.9.00 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.10.20 ZOOM

matematyka 14.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Bryły obrotowe.Po lekcji wykonaj 
ćwiczenia strony 74-77

czwartek godz.9.00 
ZOOM

matematyka 15.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

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

jęz. ang A. Grzyb śr. 13.05 godz. 11:00 Zoom
jęz. ang A. Grzyb pt. 15.05 godz. 11:00 Zoom
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dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

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

Tydzień 9 11.05-15.05

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. 10:
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

historia Renata 
Krakowska historia.
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/7898
79,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. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw
https://www.youtube.com/watch?v=_sA1nH7hEWw
https://www.cda.pl/video/12240908f/vfilm
https://www.cda.pl/video/12240908f/vfilm
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/789879,Napoleon-Bonaparte-%E2%80%93-wielki-maly-czlowiek
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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

język polski 11.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij zadania i ćwiczenia,
których nie udało Ci się wykonać w 
ubiegłym tygodniu. Przygotuj się do 
omówienia lektury" Ania z Zielonego 
Wzgórza"

język polski 12.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Gdzie jest Zielone Wzgórze ? - 
rozpoczynamy omawianie lektury. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom. Proszę przygotować czyste 
kartki ,kolorowe flamastry lub 
kredki. Będziemy też korzystać ze 
słowników ( Słownik Języka 
Polskiego , Słownik Wyrazów 
Obcych).

wtorek 12.05 godz.11.15, 
Zoom, link wyślę przez 
dziennik

język polski 13.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Lektura - Na kolejnej kartce wyjaśnij 
słowo- fascynować i podaj do niego 
jak najwięcej wyrazów 
bliskoznacznych. Następna kartka to 
elementy świata przedstawionego - 
miejsce, czas i bohaterowie - 
zaprezentuj je na stronie w dowolnej 
formie ( notatka,mapa myśli, 
rysunki...)

język polski 14.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom . Wspólnie stworzymy plan 
wydarzeń , powiemy również o 
bohaterach dużych i małych. 
Przygotujcie kartki, flamastry i 
kredki .

czwartek 14.05 godz. 12.00, 
Zoom, link wyślę przez 
dziennik

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,plastyka-lekcja-1-27042020,47622863
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język polski 15.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Lektura - Dzisiaj napisz opowiadanie 
o najciekawszej, najśmieszniejszej 
przygodzie Ani
Shirley. Pamiętaj o poprawnej 
budowie pracy i o tytule. Termin 
przesyłania prac -do 18.05

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

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

https://view.genial.
ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258
/horizontal-infographic-review-
jan-pawel-ii?
fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYr
eO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-
0pTSFBVnMaQeIHsOiE 

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 wykonaj 
ćw. 3/103 i cw.7/104. Odeślij mi 
rozwiązania do 18.05. 

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

WF chłopcy, A.Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z przyrządem nietypowym.
Zadanie: Zapoznaj się z zestawem 
ćwiczeń z przyrządem nietypowym 
(krzesłem :)).
Dla chętnych na ocenę - wykonaj 
zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych 
używając do tego ogólnodostępnego 
"przyrządu" jakim w domu jest 
krzesło. Ćwiczenia wykonuj w 
odpowiedniej ilości powtórzeń, w 
zależności od indywidualnej 
kondycji.
Ćwicz bezpiecznie pod okiem osoby 
dorosłej. Kilka zdjęć lub filmik z 
wykonania zadania wyślij na adres 
e-mail nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=DP5Gib9SXo8#action=share

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR35gW5Drmkui5tfYreO98DUHi2J6IIzfsmj09JP-0pTSFBVnMaQeIHsOiE
https://learningapps.org/watch?v=p3f6c6zac20
https://learningapps.org/watch?v=p3f6c6zac20
https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o
https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8#action=share
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Wf, grupa Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.
com

W tym tygodniu proszę obejrzeć 
filmik dotyczący zdrowego 
odżywiania. Dodatkowo proszę o 
pracę plastyczną przedstawiającą 
piramidę zdrowego żywienia. Zdjęcie 
pracy proszę o przesłanie na maila 
annammmroz@gmail.com.do 20 
maja. 

https://www.youtube.
com/watch?v=i1gS-QCEafU

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

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=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQ
HhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMl
RGV1lUOTNQUTEwTTdKRTh
CM01CNEZIMS4u

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://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://drive.google.com/file/d/1uPBapshHC9iFhgb-J15xO1Q59qFeoqRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPBapshHC9iFhgb-J15xO1Q59qFeoqRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPBapshHC9iFhgb-J15xO1Q59qFeoqRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPBapshHC9iFhgb-J15xO1Q59qFeoqRJ/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUMlRGV1lUOTNQUTEwTTdKRThCM01CNEZIMS4u

