wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

Zadania podstawowe

matematyka 21.04.2020;
Agnieszka Prządka;
matematykaapsp363@gmail
.com
matematyka 22.04.2020;
Agnieszka Prządka;
matematykaapsp363@gmail
.com
matematyka 23.04.2020;
Agnieszka Prządka;
matematykaapsp363@gmail
.com
matematyka 24.04.2020;
Agnieszka Prządka;
matematykaapsp363@gmail
.com

Obliczenia procentowe. Proszę o
systematyczne przesyłanie prac.

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

wf dziewcząt Agnieszka
Sławińska
aslawinska363@gmail.com

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWe
htkWgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing

Diagramy procentowe
https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtk
WgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing

Diagramy procentowe. Konsultacje na
aplikacji ZOOM godz. 10.00. Szczegóły
podam przez Dziennik

https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtk
WgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing

Opis graniastosłupa
https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNpUWehtk
WgoVfvK_lJmOr96?usp=sharing

Zapoznaj sie z artykułem na temat
aktywności fiz. nastolatków, zaproponuj
ćwiczenia wzmacniajace gorset
mięśniowy zapobiegajace wadom
postawy, podejmuj zaproponowane lub
inne formy aktywności fizycznej.

Kontynuacja KARTY AKTYWNOŚCI
KRÓLOWEJ

wychowawczyni: Ewa Olkowska

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

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

Zadania podstawowe

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. Kowalski6A. 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!
Kontynuuj pracę nad pierwszą stroną
Twojej gazety. Pamiętaj, że należy ją
przesłać do 30.04.2020.

edukacja dziennikarska
Elżbieta Dębska dziennik
elektroniczny / elzbietadebska@o2.pl
Agnieszka Grzyb, jęz.
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

jęz. angielski, A. Grzyb

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

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_klasa_6_student_s_book_audio_files

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_klasa_6_student_s_book_audio_files

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

Zadania podstawowe

jęz. angielski, A. Grzyb

lekcja w aplikacji Zoom, piątek 24.04
godz. 11:00, zaproszenie wyślę przez
dziennik
Film z Igrzysk w Tokio 1964 https://www.
Obwód stacyjny 1.Brzuszki ze skretem
20 2.Nozyce poziom -pion 30 sekund 3. youtube.com/watch?v=WHt0eAdCCns
supermeny 16 4Brzuszki zpiłką 5.
Brzyuszki naprzemianstronne 6. Pompki
zwykłe 20 7. pompmki damskie z
wymachem nogą 8, Małpki 20
- 2
obwody instrukcja na moim kanalke
Youtube

Wychowanie Fizyczne
chopcy Tomasz Borowski
borowskit95@gmail.com

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

przypominam o przesyłaniu pracy o ulubionym
sporcie oddał tylko Mateusz !

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

Zadania podstawowe

jęz.polski,Edyta Suska,
dziennik elektroniczny,
polski.207sp363@gmail.
com

Ania z Zielonego Wzgórza
Przygotuj kilkanaście kartek A4- najlepiej
białych.
W tym tygodniu pracujesz w swoim
tempie. Podział na dni ma Ci ułatwić
pracę, ale to Ty decydujesz, kiedy i który
temat opracowujesz.
Pamiętaj, że praca musi być wykonana
starannie, estetycznie, dokładnie i
czytelnie.
Zostaniesz oceniony za całość pracy ,
zarówno pod względem rzeczowości
informacji, jaki i staranności wykonania.
WtorekNa pierwszej stronie napisz dużymi,
równymi literami słowo LEKTUROWNIK.
Na tej samej stronie, nieco niżej, zapisz
autora i tytuł lektury. Pokoloruj stronę
zgodnie z treścią lektury.
- na drugiej stronie zapisz krótką notatkę
na temat autorki lektury i genezy jej
powstania, zapisz tytuły wszystkich
powieści o Ani Shirley
-na trzeciej stronie narysuj mapę Ameryki
( możesz ją wydrukować) wskaż na niej
miejsce, w którym rozgrywały się opisane
wydarzenia, narysuj flagę państwa, o
który mowa w powieści

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

Zadania podstawowe

jęz.polski,Edyta Suska,
dziennik elektroniczny,
polski.207sp363@gmail.
com

Środa
Z postaci opisanych w powieści
wybierz jedną i wciel się w nią,
Przygotuj odpowiedni strój ,
charakteryzację, aby
udokumentować swoje talenty zrób
zdjęcie , które wyślesz z całym
sprawozdaniem
Na kartce lekturowniaka napisz,
którą postać wybrałeś/łaś, co o
postaci wiadomo i dlaczego wybór
padł na tę postać( jako
dokumentację, możesz też nagrać
filmik i opowiedzieć o „swojej”
postaci)

jęz.polski,Edyta Suska,
dziennik elektroniczny,
polski.207sp363@gmail.
com

Czwartek
Zredaguj i zapisz plan wydarzeń
przedstawiający dzieje głównej
bohaterki

jęz.polski,Edyta Suska,
dziennik elektroniczny,
polski.207sp363@gmail.
com

Piątek
Kolejna strona
Narysuj postać głównej bohaterki w
wieku 11 lat, a następnie na
czerwono zapisz jej wady, na
zielono- zalety
Kolejna strona
Narysuj postać głównej bohaterki w
wieku 16 lat, a następnie na
czerwono zapisz jej wady, na
zielono- zalety
Prześlij jedno sprawozdanie z
całego tygodnia

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

Zadania podstawowe

linki do zadań podstawowych

https://artsandculture.
Dodatkowe zadanie: „Dzieła sztuki pod
lupą” str. 52, 53 (odpowiedz na pytania) google.
com/story/LgUBAx-ZnIDZobacz 12 dzieł tego artysty obok:
7Q

plastyka M.
Temat: Malarstwo
Korowajczuk-Ozga
plastyka363@gmail.com 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

fizyka Katarzyna
Kończak
konczakatarzyna@gmail.
com

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

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
com/file/d/1fCu1O8RLf5m0JEH
ncuNeOh2H0plAAoYY/view?
usp=sharing

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

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_onmicr
osoft_com/ERpylm3WJUNDlD87XC
_XS8MBQbtupSkFB4DQOaqii3aw1
w?e=Zs9eMh

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

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

religia Katarzyna Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.com

Zadania podstawowe

Wyprawa biblijna

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://view.genial.
ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/ga
me-breakout-biblijne-podroze-wczasie-genesis?
fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6
XsLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5d
vJOqce6eWjA

godzina wychowawcza Ewa Obejrzyj filmik Urodziny Maćka, czyli krótka
historia o tolerancji Na podstawie filmu
Olkowska
podaj przedstawione w nim przypadki
nietolelancji

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Język angielski grupa 1,
Karolina Szurek, muzyka.
sp363@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 :)
Sprawdzian NA OCENĘ ze słówek i
zwrotów z mod. 4c Kahoot PIN 02527287
Uwaga: ten test jest dość długi i ma
pytania z wpisywaniem słów. Musicie
zrobić do środy g. 12 AM . Pamiętajcie o
podaniu imienia i inicjału.
Subject: Giving instructions. Sprawdź czy
czasz dobrze zrobione ćwiczenia 1 str. 59
Posłuchaj nagrania tego dialogu (link
obok) , przeczytaj go głośno razem z
nagraniem, dbając o wymowę i tempo.
Zrób w zeszycie Ex. 3 p. 59

https://www.youtube.com/watch?
v=DL1Au8gOs9M

https://kahoot.
it/challenge/02527287?challengeid=f3a984f6-ed88-45b2-8326521c6dbbaf63_1587386220956

Nagraj filmik, na którym dajesz wskazówki do
skorzystania z aplikacji używanej w nauczaniu
zdalnym: np. kahoot, quizlet, zoom,
epodręczniki, prezentacje google. Mają to być
wskazówki krok-po-kroku, w języku
angielskim. Pamiętaj, że ważny dla mnie jest
Twój głos a nie wygląd. Dobrym pomysłem
będzie filmowanie zawartosci ekranu i
udzielanie wskazówek. Możecie to zadanie
https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6 zrobić w parach i np. nagrać swoją rozmowę
na skypie.
_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

wychowawczyni: Ewa Olkowska

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

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

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

Zadania podstawowe

Zrób trzy wybrane quizlety z modułu 4d i
wyślij screeny z wynikiem mailem.
We wtorek g. 16:30 i czwartek o g. 16:30
zapraszam na konsultacje na zoomie:
będziemy ćwiczyć dialogi wg wzorów ze
str. 58 i 59
Kontynuujecie pracę z zeszłego tygodnia i
utrwalacie wiadomości o instrumentach.
Posłuchajcie i obejrzyjcie fragmenty
"Pasji" Jana Sebastiana Bacha nagranej
przez muzyków w czasie izolacji.
Rozpoznwajcie na filiku instrumenty.
Kartkówka z instrumentów - Kahoot pin
02751057 , pamiętajcie aby wpisywać
imię, inicjał i klasę

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).

linki do zadań podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://quizlet.com/_81a1ed?x=1jqt

https://repertuar.operakameralna.
pl/operaok-pasja/
https://kahoot.it/challenge/02751057?
challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326521c6dbbaf63_1587411260950

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

https://gwo.pl/konstytucja-3-majap4611
https://drive.google.com/open?
id=1DHIS8mzVoh9IqqpJKeHWPte_
Uu370wtn
zobacz i zrób ćwiczenia dotyczące St.A.
Poniatowskiego

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

