
dla klasy 6a wychowawczyni: Ewa Olkowska

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, 

linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

język angielski grupa 1
zrobić ćwiczenia nr 1,2,3 (Workbook, page 
22)

ex. 8 i/lub 9 p. 55 (student's 
book)

Ex. 1,2,3 Workbook - wysłać lub 
udostępnić zdjęcie zrobionych ćwiczeń 
(podpisanych) na adres mailowy. Ex 8 

student's book : zrobić rysunek i 
nagrać filmik, na którym opowiadasz o 

nim. Ex 9 - wysłać tekst opowiadania 
(np. plik docx)

muzyka.sp363@gmail.
com Karolina Szurek

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 Karolina Szurek

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

historia

Przecztać tematy z podręcznika 25 i 26 
((Wielka Rewolucja Francuska oraz Francja 
republiką) i wykonać ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń strona 60 - 65

praca z podrecznikiem i ćwiczeniami, 
które zostaną sprawdzone na zajęciach 

po powrocie do szkoły
kpntakt przez dziennik 

elektroniczny Renata Krakowska

fizyka
Dokończ lapbooka z planetą, którą 
wyloswaliście.- 

lapbook będzie sprawdzany po 
powrocie do szkoły

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail

.com Katarzyna Kończak

język polski

zgromadzić w formie 3 oddzielnych tabelek 
materiał do charakterystyki 3 bohaterów:
Jonatana, Karola, Tengila

praca z podręcznikiem i ćwiczeniam, 
które zostaną sprawdzone po powrocie 

do szkoły dziennik elektroniczny Edyta Suska

język polski

zredaguj w zeszycie odpowiedzi na pytania 
zamieszczone w podręczniku w rozdziale 
pytania do lektury Bracia Lwie Serce.
polecenie 20, 23, 24, 33, 34, 36

język polski

przeczytaj w podręczniku rozdział "Pisownia 
wyrazów z rz i ż". W zeszycie ćwiczeń ćw.
1,2,3,4,5,9,str.100- 103 ćw.6,7,8

jez.polski

przeczytać w podręczniku mit J.
Parndowskiego "Powstanie świata'.nauczyć 
się go pięknie opowiadać

korzystając z aplikacji Quizziz lub 
Learnig Apps ułożyć quiz lub gry 

sprawdzające znajomość mitu

jęz.polski

obejrzć film zamieszczony na platformie 
epodreczniki pl"Jak to się wszystko 
rozpoczęło?, wykonać  ćwiczenia 
zamieszczone pod filmem

na podstawie obejrzanego filmu 
na kartce A 3 wykonać mapę 

mentalną epodrcznikipl

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


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 M. Korowajczuk - Ozga

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

odpowiedz na pytania

język angielski gr 2

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

ag.ang.sp363@gmail.
com Agnieszka Grzyb

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 Katarzyna Kołodziejczuk

religia Sprawdź swoją wiedzę podręcznik str .100

biologia

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

wykonaj portfolio lub prezentację 
multimedialną na temat płazów 

lub gadów żyjących w Polsce epodręcznik;  dziennik elektroniczny Ewa Olkowska

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 Agnieszka Prządka

edukacja dziennikarska

W tym tygodniu zbieramy informacje do 
przygotowania prezentacji na temat 
wybranego czasopisma (np. 
młodzieżowego, podróżniczego, o tematyce 
hobbystycznej, tygodnik opiniotwórczy itd.). 
Celem Waszej prezentacji będzie 
przekazanie informacji i zachęta do 
czytania. Na co zwróćić uwagę: od kiedy na 
rynku, redaktor naczelny, zespół 
redakcyjny, tematyka, stałe rubryki, do 
kogo adresowany, zdjęcia lub ilustracje, 
przykładowy artykuł lub fragment, 
atrakcyjność poruszanych zagadnień, 
ciekawostki. dziennik elektroniczny Elżbieta Dębska



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

Elzbieta Białek     
Agnieszka Szałaj

technika
figurka z papieru wykonana techniką 
origami dziennik elektroniczny Agnieszka Szałaj

wf- dziewcząt
wykonaj plakat informacyjny formatu A3 o 
jednym z multimedalistów olimpijskich

obejrzyj dowolną prezentacje 
sylwetki sportowca w internecie

praca z komputerem zostanie 
sprawdzona po powrocie do szkoły

kontakt przez dziennik 
elektroniczny Agnieszka Sławinska

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.

kontakt przez dziennik 
elektroniczny Marek Karaś


