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21.04. Obliczenia procentowe. Proszę o 
systematyczne przesyłanie prac.

https://drive.google.
com/drive/folders/1jgNhlioZvNp
UWehtkWgoVfvK_lJmOr96?
usp=sharing

 22 i 23. 04. Diagramy procentowe
24.04. Opis graniastosłupa. Konsultacje 
na aplikacji ZOOM godz. 10.00. 
Szczegóły podam przez Dziennik 

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

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_on
microsoft_com/ERpylm3WJUN
DlD87XC_XS8MBQbtupSkFB4
DQOaqii3aw1w?e=Zs9eMh
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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. Kowalski6B. 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!

https://view.genial.
ly/5e747b84ef7157078dc7cecb/intera
ctive-content-klasa-vi-srodowisko-
przyrodnicze-i-ludnosc-europy
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plastyka M. Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com

Temat:  Malarstwo
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                      

Dodatkowe zadanie: „Dzieła sztuki pod 
lupą” str. 52, 53 (odpowiedz na pytania)
Zobacz 12 dzieł tego artysty obok:

https://artsandculture.
google.
com/story/LgUBAx-
ZnID-7Q

        religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com        Temat: Niedziela - czas refleksji https://view.genial.ly/5e9d4886124e5b0d7bdfc7d2/presentation-niedziela-kl6 

   religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com  Wyprawa biblijna

https://view.genial.
ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game
-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-
genesis?
fbclid=IwAR3Q2y9FxBfXyHCxptLx6X
sLM0fMzrICFW5TBLQuboUlKz5dvJO
qce6eWjA 

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

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).

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-
p4611

zobacz i zrób ćwiczenia dotyczące St.A. 
Poniatowskiego

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

https://drive.google.com/open?
id=1DHIS8mzVoh9IqqpJKeHWPte_U
u370wtn
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WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Poznajemy sposoby wykonywania 
ćwiczeń oddechowych.
Proszę obejrzyjcie krótki filmik w którym 
zobaczycie jak prawidłowo oddychać. 
Zwróćcie uwagę na dwa sposoby 
oddychania: oddychanie całą klatką 
piersiową i tzw. oddychanie przeponowe 
(brzuszne). Skupcie się na tym drugim 
sposobie oddychania i spróbujcie jak 
najczęściej w ciągu dnia stosować go 
podczas wykonywania różnych czynności 
codziennych (nauka, zabawa, sprzątanie 
itd.). Napiszcie jak Wam poszło.
Pozdrawiam wszystkich i do dzieła 
P.S. Żeby na początku nie oglądać 
reklam kliknijcie "pomiń reklamy".

https://www.youtube.
com/watch?v=00Q9y8EVAe0

Poznaj sylwetkę Wima Hofa "Człowieka 
lodu" Napisz na kartce kilka ciekawostek 
dotyczących tego człowieka wraz z 
opisem metody oddechowej jaką 
opracował. Wymień pozytywne efekty 
wynikające z metody oddechowej 
sposobem Wima Hofa. Możesz też użyć 
ilustracji. Inne filmy dotyczące tego 
śmiałka znajdziesz na You Tubie. Foto 
kartki prześlij na adres e-mail 
nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=THpV99YMxmM

Wf- grupa a. Mróz, 
annammmroz@gmail.com

Mam nadzieję, że udało Wam się 
wykonać zadania, jakie otrzymałyście ode 
mnie w zeszłym tygodniu i udało Wam się 
trochę poruszać. W tym tygodniu, w 
ramach lekcji wfu, proszę o wykonanie 
ćwiczeń z filmiku. .

https://www.youtube.com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc Dla chętnych kolejny filmik z ćwiczeniamy :)

https://www.youtube.
com/watch?
v=wFgZRt1Kyf8

Drugim zadaniem jest przeczytanie 
artykułu na temat zdrowego żywienia 
dzieci i młodzieży ( artykuł polecam także 
rodzicom:)

https://dietetycy.org.pl/zywienie-
dzieci-w-wieku-szkolnym/

fizyka Katarzyna Konczak 
konczakatarzyna@gmail.com

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

https://drive.google.
com/file/d/1fCu1O8RLf5m0JEHncuNe
Oh2H0plAAoYY/view?usp=sharing
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21.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektroniczny

Otrzymacie kartę pracy - nieodmienne 
części mowy - podsumowanie. Należy ją 
wypełnić i przesłać nauczycielowi. Kartę 
można zedytować i wypelnić na 
komputerze . 

22.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektron
iczny

praca z tekstem - przeczytaj w 
czerwonym podręczniku fragmenty 
mitologii - " Narodziny świata" str. 155-
157 ( możesz też skorzystać z 
epodręcznika na platformie WSiPnet) . Po 
przeczytaniu wykonaj ćw. 1,4,6,8 Obejrzyj animację - stworzenie świata

https://www.youtube.
com/watch?
v=01IHzwLB42g

23.04. język polski Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i dziennik 
elektron
iczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom - 
godz. 11.00. Temat zajęć: W sprawach 
najwyższej wagi . List oficjalny . Podczas 
lekcji będziemy korzystać z czerwonego 
podręcznika str. 164 - 169 . Po zajęciach 
należy wykonać pol. 3 i 5 str. 166

24.04. język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektron
iczny

Tworzenie tekstu. Zapoznaj się z 
informacjami zawartymi w podręczniku 
czerwonym na str. 169 - rady dla 
piszących list oficjalny. Obejrzyj filmik i 
napisz list oficjalny skierowany do 
odpowiednich władz z prośbą o nazwanie 
nowo powstałej ulicy w Twojej dzielnicy 
imieniem św. Franciszka. Pamiętaj o 
argumentach, które przekonają odbiorcę. 

https://app.biteable.
com/watch/1712868/0410f4c5804ff4c
1da534dab4a2d9c916d5706b5?
fbclid=IwAR0u-
XUs2bRP5Zg_Xjs26lLl1ylVaFfwLoP1
VS67ZWpIh0GsGXeyAZzjXkk

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@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 :)
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Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

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_kl
asa_6_student_s_book_audio_files

Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

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_kl
asa_6_student_s_book_audio_files

Agnieszka Grzyb, jęz. 
angielski ag.ang.
sp363@gmail.com

lekcja w aplikacji Zoom, piątek 24.04 
godz. 12:00, zaproszenie wyślę przez 
dziennik (kontynuacja Present Perfect, 
sprawdzenie zadań str.40

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

Powtórzenie wiadomości - Present 
Perfect or past simple? do czwartku 
wykonaj załączoną kartę pracy - razem 
sprawdzimy ją na lekcji poprzez ZOOM

Powtórzenie present perfect vs past 
simple

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

Czwartek (23.04.20) godz. 13.00 - lekcja 
poprzez aplikację ZOOM - zaproszenie 
wysłane będzie przez dziennik 
elektroniczny - pamiętaj o zrobieniu karty 
pracy.

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

W zeszycie wykonaj zadania z 
podręcznika: 4,5, 6,7 str 50

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

Kontynuujecie pracę z zeszłego tygodnia i 
utrwalacie wiadomości o instrumentach. 

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

Posłuchajcie i obejrzyjcie fragmenty 
"Pasji" Jana Sebastiana Bacha nagranej 
przez muzyków w czasie izolacji. 
Rozpoznwajcie na filiku instrumenty. 

https://repertuar.operakameralna.
pl/operaok-pasja/

https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_student_s_book_audio_files
https://drive.google.com/open?id=1ukhXdG-cN5LLgE7IQozloPr2OHS6FuA5
https://drive.google.com/open?id=1ukhXdG-cN5LLgE7IQozloPr2OHS6FuA5
https://repertuar.operakameralna.pl/operaok-pasja/
https://repertuar.operakameralna.pl/operaok-pasja/


dla klasy 6b wychowawczyni: Anna Mróz

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Kartkówka z instrumentów  - Kahoot pin 
02751057 , pamiętajcie aby wpisywać 
imię, inicjał i klasę

https://kahoot.it/challenge/02751057?
challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-
8326-521c6dbbaf63_1587411260950

https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950
https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950
https://kahoot.it/challenge/02751057?challenge-id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-521c6dbbaf63_1587411260950

