
6b Zadania na 23 – 27.03.2020 r. 

religia/etyka 1. Po wysłuchaniu utworu: "Gethsemane" wypisz 5 momentów z życia Jezusa, 

które rozpoznajesz na filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=5VYI2Y1voMw. Odpowiedzi prześlij na 

adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl 

2. Jeśli posiadasz w domu Pismo św. przeczytaj dowolny fragment z Nowego 

Testamentu i przez chwilę się nad nim zastanów. 

język polski Poniedziałek - Zrób zdjęcie z książką/ książkami (nie musisz być na nim 

widoczny/ widoczna) i wymyśl hasło, które zachęcać będzie do ich czytania. 

To pewnego rodzaju reklama, promocja czytelnictwa. Prześlij je na adres 

m.marczuk@sp26gdynia.pl do wtorku 24.03 do godz. 12.00. 

Wtorek - Fonetyka, powtórzenie wiadomości- nagranie głosowe i zadania w 

Google Classroom. Kod do zajęć podany zostanie we wtorek rano. 

Środa - Głoski ustne i nosowe- nagranie głosowe i zadania w Google 

Classroom. Kod do zajęć podany zostanie w środę rano. 

 

Czwartek - Akcent wyrazowy i zdaniowy- nagranie głosowe i zadania w 

Google Classroom. Kod do zajęć podany zostanie w czwartek rano. 

 

Piątek - Obejrzę film “O chłopcu, który ujarzmił wiatr” 

(https://www.cda.pl/video/4163872c6). Wymyśl i opisz w zeszycie wynalazek, 

który według Was przydałby się współczesnym ludziom. 

język 

angielski 

Platforma edukacyjna myenglishlab.com 

Dla osób, które nie mają możliwości korzystania z platformy edukacyjnej: 

karta pracy do wydrukowania lub uzupełnienia w zeszycie. Mile widziane 

przesłanie rozwiązanych zadań na d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

muzyka Jak znajdziesz czas posłuchaj “Bolero” Ravela. 

plastyka Zastosuj wybrany rodzaj perspektywy i narysuj swój pokój-technika: rysunek, 

A4 (kontynuacja). 

technika Plakat o recyklingu – A4, technika dowolna (kontynuacja). 

historia Temat: Barok i oświecenie. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

Ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

Filmy, które należy obejrzeć (linki w załączniku) 

biologia Praca zawarta jest w załączniku, wysłana również przez komunikator TEAMs 

geografia Napisz w zeszycie co to są odnawialne źródła energii i dlaczego powinniśmy 

częściej z nich korzystać. Skorzystaj z podręcznika, temat: Energetyka w 

Europie (str. 114-119) lub z innego dostępnego źródła informacji np. Internetu. 

Prace ocenię na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły. 

 

matematyka 24.03. Dodawanie i odejmowanie 

Cel: poznam zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach, zasadę 

dodawania liczb o różnych znakach,  zasadę zastępowania odejmowania 

dodawaniem liczby przeciwnej. 

Będę umiał obliczyć sumę i różnicę liczb wymiernych. 
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Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64&feature=emb_rel_pause 

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

  

Podręcznik zad. 1,2 str. 170 

25.03. Kontynuacja tematu 

Podręcznik zad. 3,4,5,6,7,8, str. 170-171. 

26.03. Kontynuacja tematu 

Praca w ćwiczeniach str. 64-65. 

27.03. Kontynuacja tematu. 

Praca w ćwiczeniach str. 66-67. 

Oraz wykonaj dwa ćwiczenia na platformie Khan (zakładka “prace domowe”) 

informatyka Działania w arkuszu kalkulacyjnym 

# Instrukcja video do zadania 

https://youtu.be/3qdc6L_Jqjo 

Pobierz plik na komputer i otwórz w programie Calc ( libre office) lub Excel 

#Zadanie 

https://drive.google.com/file/d/1D6Lq2_XcEBTOD8rUfAKBD6Z-

3Pbw2iAL/view?usp=sharing 

Jak będziesz mieć jakiekolwiek trudności napisz:  lekcjezdomu@gmail.com .  

Jak uda Ci się wykonać zadanie możesz przesłać na adres 

lekcjezdomu@gmail.com 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta- ćwiczenia w załączniku 😊 

Wychowanie Fizyczne chłopaków klasa 6b. 

Wykonywanie ćwiczeń stacjonarnych w domu i na zewnątrz (uwzględniając 

pogodę i najlepiej las, park, plaża, może być balkon, taras, przy otwartym 

oknie itp.) maksymalnie w dwie osoby (nie zbieramy się w grupach). 

 

Zestaw ćwiczeń nr 3 (23-25.03.20 r.) 

Klasa 6b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia rozciągające (siad prosty - 4 razy po 10 sekund skłon do kolan) 

- siad rozkroczny 5 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej nogi na 

przemian 

- skłon w przód o nogach prostych złączonych 3 razy po 10 sekund 

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie itp.): 

- 2 razy bieg ciągły w terenie przez 10 min, 

- 2 razy marsz przez 15 min, 

- ćwiczenie rozciągające mięsień czworogłowy uda (w pozycji stojącej pięta 

do pośladka, kolano blisko kolana, przytrzymać 30 sekund, powtórzyć 2 razy, 

na przemian prawa i lewa noga) 

  

Zestaw ćwiczeń nr 4 (26-27.03.20 r.) 

Klasa 6b 

stacjonarne (w domu): 

- 3 serie po 4 powtórzenia przewrót w przód (można wykonać na karimacie, 

kołdrze lub łóżku) 
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- 3 serie po 4 powtórzenia przewrót w tył 

- 2 serie po 20 powtórzeń wspięć na palce stóp  

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie itp.): 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń krążenia bioder (prawa i lewa strona) 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń krążenia całym tułowiem (prawa i lewa 

strona) 

- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń unosimy wyprostowane ramiona ku górze 

wdech przez nos i wydech przez usta 

 Pamiętajcie w zdrowym ciele zdrowy duch, do zobaczenia w szkole oby 

jak najszybciej.   

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 
 


