
6b Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 1. W Wielki Piątek w liturgii wierni adorują krzyż Pana Jezusa. Przeczytaj 

tekst w podręczniku str. 102-103. My oraz inni ludzie też niesiemy swoje 

krzyże - samotności, odrzucenia, choroby. Ułóż modlitwę za ludzi, którzy 

cierpią. Zapisz ją na kartce. 

2. Pomódl się do Pana Boga o ustanie pandemii koronawirusa. 

(Czas wykonania: do 10.04.2020r) 

język polski 1. Poniedziałek lekcja online; Microsft Teams; godz.9-9.30 

Omówienie zagadnień z fonetyki z poprzedniego tygodnia. 

Wyjaśnienia i pytania. 

2. Wtorek T: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej- ”Opium w 

rosole” M.Musierowicz; materiały zamieszczone na platformie 

Teams; praca z lekturą. 

3. Piątek lekcja online; Microsoft Teams; godz.11-11.30; T: Dzień 

dobry, przyszłam na obiadek- o potrzebie okazywania uczuć. Praca 

z lekturą. 

język 

angielski 

Lekcje będą się odbywały przy pomocy platformy Teams Microsoft Office 

365 oraz platformy edukacyjnej My English Lab.  

muzyka Słuchając fragmentu utworu naszkicuj (mały rysunek) swoje wyobrażenia 

ołówkiem w zeszycie lub na kartce J 

(wyślij zdjęcie swojego rysunku do 7 kwietnia) Link do utworu: 

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-

/view?usp=sharing 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 

plastyka Narysuj wiosenne kwiaty najlepiej z obserwacji: rysunek, A4 

zostaw do oceny po powrocie do szkoły. 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

technika Zrób wielkanocne ozdoby okna z kolorowego papieru, np:  

https://pl.pinterest.com/pin/27162403976949582/ 

zrób zdjęcie 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

historia T: Stany Zjednoczone Ameryki. 

-przepisać notatkę do zeszytu - załącznik 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać - załącznik 

-filmy, które warto obejrzeć - załącznik 

biologia Zadanie w załączniku, spotkanie on line (Teams) czwartek godz. 10.00 

geografia Przeczytaj temat: “Turystyka w Europie Południowej” str. 120-124 w 

podręczniku i wypisz do zeszytu przykłady trzech walorów przyrodniczych 

i trzech walorów kulturowych Europy Południowej. 

matematyka Wtorek: Lekcja online Microsoft Teams , godz: 10:00-11:00 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie spotkania: 

Podręcznik zad. 1,2 str. 173). Przed rozpoczęciem zajęć proszę przepisać 

do zeszytu temat, cele oraz przykłady z niebieskich chmurek. 

 

Mnożenie i dzielenie 
Cel: poznam zasadę mnożenia i dzielenia liczb o jednakowych znakach, 

zasadę mnożenia i dzielenia liczb o różnych znakach.  

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-/view?usp=sharing
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Będę umiał: 

 obliczyć iloczyn i iloraz liczb wymiernych, 

 obliczyć wartość wyrażenia z zastosowaniem działań na liczbach 

wymiernych. 

Quiz z dodawania i odejmowania liczb całkowitych na Kahoot. Link na 

MT 

 

Środa: Lekcja online Microsoft Teams , godz: 12:00-13:00 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie spotkania: 

Podręcznik zad. 3,4,5,6 str. 174). Przed rozpoczęciem zajęć proszę 

przepisać do zeszytu przykłady z zadania 3 oraz 6, zadanie 4 będziemy 

rozwiązywać ustnie. 

Praca domowa – Zeszyt ćwiczeń 1,2 str. 68. 
 Piątek: Kontynuacja tematu. 

Praca w ćwiczeniach 4, 5 str.  68 oraz cała strona 69. Dla chętnych 

możliwość spotkania MT 9:30-10:00. 

(proszę kontaktować się przez Teams) 

informatyka Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. 

Dziękuję wszystkim, którzy zrobili zadanie i je odesłali. Czekam na resztę 

prac. (Link do video z poprzedniej lekcji: https://youtu.be/3qdc6L_Jqjo 

Jeżeli zrobiłeś tylko część zadania to też bardzo dobrze. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 

 

wychowanie 

fizyczne 

Ćwiczenia w załączniku- dziewczęta 😊 

 

Zestaw ćwiczeń nr 5 (30.03.20 r. - 01.04.20 r.)   
Klasa 6 b 
stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia rozciągające (skłon w przód - 4 razy po 10 sekund skłon do 
kolan)  
- siad prosty 5 razy po 10 sekund skłon do nóg wyprostowanych 
złączonych razem,  
- podskok z nogami do klatki piersiowej 3 razy po 4 powtórzenia,   
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- 2 razy skipping A przez 5 min,  
- 2 razy skipping B przez 5 min,  
- ćwiczenie rozciągające mięsień dwugłowy uda (w pozycji stojącej nogi 
wyprostowane, pięty razem, kolana razem, skłon w przód przytrzymać 20 
sekund, powtórzyć 3 razy)  
  
Zestaw ćwiczeń nr 6 (02-03.04.20 r.)  
 
Klasa 6 b  
stacjonarne (w domu):  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund deska czyli podpór przodem na 
ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem (można 
wykonać na kalimacie, kołdrze lub łóżku)  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund powięzi boczne czyli podpór 
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bokiem na ramieniu lub przedramieniu (na prawą i lewą rękę)  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund deska tyłem czyli podpór tyłem na 
ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem  
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń skrętoskłony (na przemian prawa i 
lewa ręka)  
- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń wymachy wyprostowanych nóg w 
przód (prawa i lewa noga)  
- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń padnij powstań (czyli z pozycji 
stojącej do pozycji podporu przodem a następnie do pozycji stojącej) 
 
Pamiętajcie w zdrowym ciele zdrowy duch, do zobaczenia w szkole oby 

jak najszybciej.    
  
pozdrawiam 😉  
Marek Leszczyński 

język 

kaszubski 

W załączniku filmy, które należy zobaczyć. 

 


