wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
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,Agnieszka
31.03 oraz 1.04 Zamiana procentów
Prządka; matematykaap. na ułamki i ułamków na procenty.
sp363@gmail.com
Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod
https://drive.google.
linkiem.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtkWg
oVfvK_lJmOr96?usp=sharing

geografia, Marek Karaś,
vulcan albo karasmarek@wp.pl

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

WF chłopcy Tomasz
Borowski
borowskit@gmail.com

https://drive.google.
jak ktoś może wiecej to sobie utrudnia
dbamy o formę fizyczną
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWe ćwiczenia
wykonujemy 4 podstawowe
htkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing
ćwiczenia w 3 seriach rano i po
południu : 1 pompki 20 , 2 przysiady
20, 3 komandosy 12, 4 brzuszki 20
https://drive.google.
Zapoznaj sie z przepisami piłki
kontynuacja karty KRÓLOWEJ
siatkowej, dla sprawdzenia zagraj w com/file/d/1R138TzCgmxoErludihC
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
przygotowany specjalnie dla Ciebie 47kbMijgznDej/view?usp=sharing
KAHOOT, rozegraj sety w piłce
siatkowej i zanotuj wynik. Wyniki
uzyskane prześlij na e-mail do 6.04.
Pamietaj udział w grze to także
działanie na rzecz królowej
aktywności:)

wf dziewcząt Agnieszka
Sławińska

jęz.polski- wtorek
sprawozdanie z całego
tygodnia (zdjęcia,pliki
WORD) przesyłamy na
kontakt polski.
207sp363@gmail.com,
zapytania,wątpliwości na
: dzienik elektroniczny

epodrecznikipl:lekcja "Szczęśliwy
dzień", na platfornie zadanie 2,3,5,6
w pliku WODR zadanie 7 lub 8 wysłać do nauczyciela

Ambitni mogą zarówno obejrzeć filmik
jak i przeczytać temat w podręczniku,
jeśli tematyka Was zainteresuje.

2.

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

jęz.polski-środa
konsultacje z
nauczycielem platforma
WSiPnet od.8.00 -9.00

na kartce A3 wykonaj mapę
mentalną na temat św. Franciszka.
Zapisz na niej informacje na temat
życia, działalności, a także obecności
motywu św. Franciszka w sztuce(
malarstwo, literatura, muzyka),
termin wykonania pracy- do
poniedziałku 6.04, wysyłacie zdjęcia
prac

jęz.polski- czwartek

epodrecznikipl lekcja "Bądź
człowiekiem", wyjaśnij w zeszycie,
co dla Ciebie oznacza stwierdzenie"
być człowiekiem",przeczytaj Dekalog
św. Franiszka, odpowiedz pisemnie
do zeszytu na pytania 4,5,6, obejrzy
ilustracje przedstawiające życie św,
pisemnie do zeszytu wykonaj
polecenie 10

jez.polski-piątek

w podręczniku WSiP lub na WSiPnet
przeczytaj zasad pisowni wyrazów z
ch i h, w ćwiczeniach wykonaj ćw.
1,2,4,5,6, str.104-106

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!

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://pistacja.
tv/film/mat00334-obliczanieprocentu-danej-liczby?
playlist=163

dla chętnych: ułóż wierszyki ułatwiające
zapiętanie pisowni wyrazów z h i ch

https://www.youtube.
com/watch?v=kr5iZEBMQJ8

Wykonaj kartkę "Wielkanoc 2020" w
dowolnym programie graficznym,
uwzględniając kontekst tegorocznych
świąt.

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

edukacja dziennikarska Dokończ swoją prezentację na temat
Elżbieta Dębska elzbieta- czasopisma, które warto czytać, i
debska@o2.pl i dziennik prześlij ją na mój adres email.
elektroniczny
Religia - Katarzyna
Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Grób Pański. Zadanie- na
https://view.genial.
podstawie prezentacji wypisz w
ly/5e7e686e3fea8d0db0c0a4fa/
zeszycie jakie relikwie męki Pańskiej
interactive-content-relikwieistnieją i gdzie sa przechowywane.
meki-panskiej?
Na zdjęcie z pracą czekam do 6.04. fbclid=IwAR2nllvfTHVsGVNeaxZ
KBa2dCCPqWNNk9ZPEcjEZyBO
bO_XuInL4VOhSphs

fizyka Katarzyna
Kończak
konczakatarzyna@gmail.
com

Wykonujemy doswiadczenia.
https://drive.google.
Wykonaj doświadczenie prześlij do
com/file/d/1jVJXsfczFdPz5heRT
3.04 odpowiedzi, które są zawarte w
8rOf_xbuBLcB6PL/view?
instrukcji doświadczenia na mój mail
usp=sharing

historia Renata
Krakowska histria.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział 28 (Ostatnia
wolna elekcja i I rozbiór) i wykonaj
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s.6869. 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. zajrzyj do e-podręcznika temat: Początki
pl/poland/warszawa/lazienki/
władzy ostatniego króla

https://epodreczniki.
pl/a/poczatki-wladzyostatniegokrola/DjWgazB9y

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
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Język angielski grupa 1 - Temat: Czasowniki modalne - must,
https://kahoot.
Zadzwoń do koleżanki lub kolegi i po
Karolina Szurek mustn't , have to/don't have to,
it/challenge/0855284? angielsku przekaż jej lub jemu instrukcje
muzyka.sp363@gmail.
shouls/shouldn't– ćwiczenia
challenge-id=f3a984f6-ed88do nauczania zdalnego z wybranego
com
gramatyczne. Przeczytaj str. 57 i
45b2-8326przedmiotu. Używaj can/have to/must
118. Zrób pisemnnie w zeszcie
521c6dbbaf63_1585592591865
oraz ich form przeczących. Napisz do
ćwiczenie 3 i 4. Dokończ stronę 23 w
mnie wiadomość do kogo dzwoniłeś/łaś i
zeszycie ćwiczeń. Zagraj w kahoot
jakiego przedmiotu dotyczyła rozmowa
0855284
konsultacje online:
czwartek 11-12:30
skype (muzyka.
gim81@gmail.com)

Social media & means of
communication – słownictwo. Ćwicz
słownictwo z pomocą Quizletu.
Wyślij mi screen po wykonaniu
quizletu.

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Czekam kochani na wasze zaległe
prace do 31.03

biologia Ewa Olkowska
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

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

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

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Ćwicz słownictwo z tego modułu. Korzystając
z różnych narzędzi do nauki zdalnej i
poruszając się w Internecie zwracaj uwagę na
angielskie słowa i ich znaczenie w komunikacji https://quizlet.
https://quizlet.com/485878322/learn za pomocą mediów społecznościowych
com/485878322/flashcards

https://drive.google.com/open?
id=1wY0A85G4GGpKya6XvM0P
4CUmCq2JS6yH
W czasach obsesyjnej higieny proponuje
wykonanie mydła, daj znać czy Ci się
udało wykonać. link obok

https://drive.google.
com/open?
id=1abQRGtWXXUJ0_0w_BxqY2J2
wEc1swP2

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

Matematyka,Agnieszka
Prządka; matematykaap. 2.04 Obliczanie procentu danej
sp363@gmail.com
liczby. 1.Obejrzyj film – link obok 2.
Wykonaj ćwiczenia strona 46

linki do zadań podstawowych

https://pistacja.
tv/film/mat00334-obliczanieprocentu-danej-liczby?
playlist=163

język angielski
Agnieszka Grzyb ag.
ang.sp363@gmail.com,
dziennik elektroniczny,
Zoom dn.06.04 pon.
godz. 12:00-12:30 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-e7c94453-8b4d43ef8bca7fdb_1585575789628

język angielski
Agnieszka Grzyb ag.
ang.sp363@gmail.com,
dziennik elektroniczny,
Zoom dn.06.04 pon.
godz. 12:00-12:30 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/flash/fl
ash_klasa_6_podrecznik_wielol
etni_nagrania_audio

wejdź w link obok i ćwicz słownictwo

https://quizlet.
com/pl/485885190/module-3d-flash-cards/

język angielski
Agnieszka Grzyb

zrób zadanie 1a,b,c str. 43/podr. i
https://learningclub.egis.com.
sprawdź słuchając (link audio obok), pl/pl/szkolapodstawowa/flash/fl
zrób w zeszycie zad: 2 i 3 str
ash_klasa_6_podrecznik_wielol
50/podr. i prześlij zdjęcie.
etni_nagrania_audio

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
http://www.kopernik.org.
projektem z dwóch przedmiotów pl/kopernikwdomu/kurstechniki i informatyki
majsterkowania/prosty-helikopter/

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Ewa Olkowska

dla klasy 6a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

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

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

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

muzyka

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

Karolina Szurek

Pomyśl o kilku filmach, w których
muzyka Ci się szczególnie podobała.
Zapisz w zeszycie tytuły tych filmów
i (koniecznie) nazwiska
https://www.youtube.com/watch?
v=PBmJV91-7ps
kompozytorów.

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 https://www.youtube.com/watch?
melodię filmową. Obok zamieszczam v=kXq1nIo_Fzw&list=PL8D3C2DA3
samouczek do "Piratów z Karaibów" 8640534C&index=6

https://www.youtube.
obejrzyj film o komponowaniu muzyki com/watch?
filmowej v=Tp2EEkYKYWU

Chętnie posłucham nagrań z Waszego
domowego muzykowania!

