
dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz
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propozycje od nauczyciela, linki
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imię i nazwisko 
nauczyciela

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 Renata Krakowska

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

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

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail

.com Katarzyna Kończak

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. Korowajczuk - Ozga

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 Magdalena Watts

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
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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 Arkadiusz Madyniak

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 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 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 Ewa Olkowska

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 Monika Cieśla

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

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 Monika Cieśla

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

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 Monika Cieśla

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 Monika Cieśla

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
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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 Anna Mróz

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 Marek Karaś


