
6c Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 02.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 38 “TAJEMNICA CIERPIENIA I 

ŚMIERCI”. Wykonać ćwiczenia w zeszycie ucznia str. 88-89. Zrelaksuj się 

i posłuchaj piosenki: “Chcę wywyższać Imię Twe”. 

Pomoc do ćwiczeń w pliku. 

język polski Zróbcie zdjęcia prac pisemnych (charakterystyka i zadania z ubiegłego 

tygodnia) i prześlijcie na moją pocztę do 03.04.20r.    

W tym tygodniu dwa tematy z podręcznika “Gramatyka i ortografia”. 

Zapoznajcie się z wiadomościami i zadaniami z tematu “Rodzaje 

okoliczników” (str. 144-148). W zeszycie wykonajcie zad.6/147 

(przepiszcie wszystkie zdania i zaznaczcie różnymi kolorami poszczególne 

typy okoliczników) oraz zad.9/148. Zapoznajcie się również z zadaniami i 

wiadomościami z tematu “Analiza zdania pojedynczego” (tylko str. 149-

152), wykonajcie w zeszycie zad.6/152. Mam nadzieję, że już 

zalogowaliście się na Office 365 i weszliście na Teams. Jeśli się uda, to 

spotkamy się online w poniedziałek o 11.50. Do usłyszenia!  

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik - wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku  na 

stronie internetowej  szkoły - nauczanie zdalne 

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: Pierwszy rozbiór Polski. 

-przepisać notatkę do zeszytu - załącznik 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać - załącznik 

-filmy, które warto obejrzeć - załącznik 

biologia Zadania w załączniku, spotkanie on line (Teams) czwartek godz. 14 

geografia Gospodarka Europy – utrwalenie wiadomości. Wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń zadanie 4 i 5 str. 81. 

matematyka Na wtorek: Proszę obejrzeć film: https://pistacja.tv/film/mat00161-

potegowanie-liczb-ujemnych?playlist=466 i zrobić ćw.4 str.68 

Na czwartek: ćw.10a,b,c,d, str. 70, na piątek ćw. 10e,f,g,h str. 70 

informatyka Proszę kontynuować pracę z arkuszem kalkulacyjnym 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 5 (30.03.20 r. - 01.04.20 r.)   
Klasa 6 c 
stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia rozciągające (skłon w przód - 4 razy po 10 sekund skłon do 
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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 c  
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 
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 

 


