
6b Zadania na 20 – 24 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka W pierwszą niedzielę, po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego przypada 

Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym roku - 19.04.2020r. Wspominamy wtedy 

św. Siostrę Faustynę Kowalską, której Pan Jezus podyktował modlitwę, 

nazywaną koronką do Bożego Miłosierdzia.  

Poproś kogoś dorosłego, aby nauczył Cię tej formy modlitwy, lub skorzystaj z 

instrukcji na stronie: https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/ 

Potrzebny Ci będzie różaniec.  

Przynajmniej raz odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

(do 30.04.2020r.) 

 

język polski 20.04-poniedziałek; lekcja online 9.00-9.30;  
T: Anna Kamieńska “Prośba” - o cechach hymnu. Analiza i interpretacja tekstu 

poetyckiego. 

21.04-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć;  
T: Ważą się losy słów- synonimy, antonimy, homonimy, kolokwializmy i 

eufemizmy. 

24.04-piątek; lekcja online 11.00-11.30;  
T: Przypowieść, bajka, legenda, mit, baśń- powtórzenie cech gatunkowych. 

język angielski 20.04-poniedziałek, lekcja online Teams 8.00-8.30; 

T: Powtórzenie rozdział 4- ćwiczenia doskonalące. 

23.04-czwartek, lekcja online Teams 8.00-8.30; 

T: Problemy zdrowotne -słownictwo. 

muzyka Fryderyk Chopin - materiały na platformie Teams. W razie problemów z 

logowaniem proszę dać znać mailem 

https://drive.google.com/file/d/1L_fORADuSQCguK9bTs20NaA9trRWnknQ/vi

ew?usp=sharing 

plastyka Proszę zapoznać się z materiałami o grafice artystycznej (np. linoryt) i użytkowej 

(np. plakat): 

https://www.youtube.com/watch?v=_30l7dumKz0 

https://www.youtube.com/watch?v=0q893swcwGQ 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu 

 

Stwórz plakat z hasłem ZOSTAŃ W DOMU - zwróć uwagę a liternictwo, 

możesz wyciąć litery z gazet, zwróć uwagę na kształt liter, format A4, technika 

dowolna, może być kolaż. Pracę sfotografuj i umieść na Teams. 

technika Zastanów się, jak będzie wyglądało Twoje życie za 20 lat. Które zadania będą 

mogły wykonać za Ciebie roboty, a których żaden robot nie będzie w stanie 

wykonać? W jakich dziedzinach życia roboty znajdą w przyszłości zastosowanie 

(medycyna, handel, budownictwo...)? Co będą robić? Opisz dzień ze swojego 

życia z przyszłości, uwzględniając w nim roboty. - zadanie wykonaj w zeszycie 

po zapisaniu tematu - Nowoczesny świat. 

 

historia T: Kultura polskiego oświecenia. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

 

https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/
https://www.youtube.com/watch?v=_30l7dumKz0
https://www.youtube.com/watch?v=0q893swcwGQ
https://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu


biologia Zadania do wykonania w załączniku 

geografia Zmiany w przemyśle Niemiec. Przeczytaj temat str. 131-135 w podręczniku. 

Zastanów się, dlaczego w Niemczech zmniejszyła się rola górnictwa? Co 

powstało w miejscach kopalń i hut? Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij do 

24.04.2020 na e-mail: b.trebicka@sp26gdynia.pl  

matematyka 21.04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 09:00-09:45 

Przygotuj materiały zgodnie z wytycznymi podanymi na piątkowych zajęciach 

tj.:3 – 4 rodzaje kolorowych klocków. 

Ćwiczenia str. 74. 

22.04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 11:30-12:15 

Podręcznik zad.7-15 str. 181-182 

Praca domowa: Ćwiczenia str. 75 

24.04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 09:30-10:15 

Podręcznik zad.16-21 str. 182-183 

Praca domowa: Ćwiczenia str. 76. 

 

informatyka Kontynuacja poprzedniego tematu 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 9 (20.04.20 r. - 22.04.20 r.)   
Klasa 6b,  
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 10 minut (np. krążenia ramion, bioder, 

całym tułowiem, wymachy nóg, pajacyki, przysiady, brzuszki, pompki itp.)  

- prowadzenie piłki nogą slalomem przez 10 minut (czyli między np. butelkami, 
pluszakami, książkami itp., piłka może być np. nożna, ręczna, tenisowa, 
poduszkowa itp.) 
- uderzenie piłki wew. częścią stopy do bramki (czyli bramka może być 
ustawiona np. z butelek z wodą, plecaków, krzeseł, itp.) 
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
itp):  
- ćwiczenia oddechowe 3 serie po 20 oddechów (wdech przez nos i przytrzymać 
3 sekundy, wydech przez usta) 
- skip A 3 serie po 20 powtórzeń 
- skip C 3 serie po 20 powtórzeń  
  
Zestaw ćwiczeń nr 10 (23-24.04.20 r.)   
Klasa 6b,  
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie rozciągające przez 10 minut (np. mięśnie czworogłowy uda, 

dwugłowy uda, brzuchaty łydki, prosty brzucha, obręczy barkowej, itp.)  

- odbicia sposobem górnym piłki siedząc przez 10 minut (czyli piłka może być 
np. siatkowa, nożna, ręczna, poduszkowa, balon, itp.) 
- odbicia sposobem dolnym piłki klęcząc przez 10 minut  
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- ćwiczenia regeneracyjne przez 10 min (np. w leżeniu na plecach nogi uniesione 
i wyprostowane na ścianie, rolowanie mięśni na rolce lub piłce) 
- marsz w miejscu przez 10 min 

mailto:b.trebicka@sp26gdynia.pl


- leżenie na plecach z wyprostowanymi ramionami i złączonymi nogami a 
następnie leżenie na klatce piersiowej, 3 razy po 1 minucie  
 
pozdrawiam ;-) 
Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta 😊 

Zadania w załączniku . 

Pozdrawiam Halina Koput 

 

język kaszubski Filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

 

 


