
6a Zadania na 06.04. – 08.04.2020 r. 

i 15.04 – 17.04.2020 r.  

Przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r. 

religia/etyka Drodzy Uczniowie, 
zbliżają się najważniejsze dla Chrześcijan święta - Święta Wielkanocne. 

Radujemy się z tego, że Pan Jezus zwyciężył śmierć.  

Odszukajcie w Piśmie św. fragment J 20, 19,29 (możecie skorzystać z 

wersji elektronicznej https://biblia.deon.pl/). 

1. Wyobraź sobie, że przeprowadzasz wywiad z Tomaszem. Zapisz 3 

pytania do Tomasza, odnoszące się do tego fragmentu i 3 odpowiedzi.  

2. Odpowiedz na pytanie: Jak rozumiesz słowa Pana Jezusa: 

,,Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". 

  

Odpowiedzi możecie zapisać na kartce, zrobić zdjęcie lub napisać w Word i 

przesłać na adres: b.olejnk@sp26gdynia.pl do 19.04.2020r. 

 

język polski 06.04. LEKCJA ONLINE 
Kartkówka z treści lektury. Microsoft Teams; godz. 9.00-9-30; 

 T: Wstęp do charakterystyki Aurelii. 

 

07.04. T: Charakterystyka Aurelii. 

Materiały do zajęć zamieszczone w zakładce notatki. Platforma Teams. 

 

16.04. LEKCJA ONLINE  

T: Szklanka do połowy pełna? A może do połowy pusta? Gabrysia 

Borejko- niepoprawna optymistka.  

Godz.9.00-9.30; Microsoft Teams 

 

język 

angielski 

Wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku na stronie internetowej 

szkoły 

 

muzyka Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za przesłane wasze prace. Ci którzy 

jeszcze tego nie zrobili mają na to jeszcze kilka dni. 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.) - 

kontynuacja. 

technika Zrób dowolne ozdoby okna z kolorowego papieru, np:  

https://pl.pinterest.com/pin/27162403976949582/ zrób zdjęcie (praca do 

wykonania na 10.04.2020r.) - kontynuacja. 

historia T: Pierwszy rozbiór Polski. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego, (załącznik) 

- ciekawostki, których nie trzeba przepisać😊załącznik 
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-filmy, który należy zobaczyć (załącznik) 

biologia Aplikacja Teams – praca klasowa - “Kręgowce zmiennocieplne” 

geografia Energetyka w Europie – przeczytaj temat w podręczniku str. 114-119. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 str. 73. Odpowiedzi prześlij na 

e-mail: b.trebicka@sp26gdynia.pl  

matematyka środa. 8.04 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

Zad.1,2 str. 179 

Środa 15.04 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

Ćw. 10,11,12 str. 75 

Czwartek 16.04 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

Ćw.15,16,17 str. 76 

Piątek17.04 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

Zad.16,17,18 str. 182 

 

 

informatyka Dzień dobry wszystkim. Kolejne zadanie dla waszej klasy umieszczam w 

aplikacji Teams.   Nagraną instrukcję wideo z lekcji obejrzysz tu: 

https://youtu.be/lI4DsmT8gYw . Zrobioną pracę  odeślij przez aplikację 

teams (instrukcja jak odesłać pracę: https://youtu.be/6M1DwJypzFA ) Jeśli 

masz kłopoty z Teams lub zadaniem napisz do mnie: 

lekcjezdomu@gmail.com . 

wychowanie 

fizyczne 

 

Zestaw ćwiczeń nr 7 (06.04.20 r. - 08.04.20 r.)   
Klasa 6a, 
stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia aerobowe (burpees czyli padnij powstań podskocz 10 
powtórzeń na zmianę z 1 minutą truchtu)  
- ćwiczenia wzmacniające (nożyce poziome 5 razy po 30 sekund leżenie 
proste, lekko unosimy nogi wyprostowane, skrzyżowane i wykonuj 
naprzemienne ruchy nóg, raz w prawo raz w lewo)  
- Ćwiczenia rozciągające mięsień brzuchaty łydki (opieramy się ramionami 
o ścianę, ustaw jedną nogę z przodu, drugą rozciąganą z tyłu tak, aby była 
wyprostowana w kolanie, palce obu stóp skierowane do przodu, nie 
odrywaj pięty od podłoża, przytrzymaj 30 sekund i zmień nogę, powtórz po 
4 razy na nogę) 
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym 
oknie itp):  
- 20 min marszu w miejscu,  
- 10 min biegu w miejscu,  
- 40 sekund sprintu w miejscu, 
 

Zestaw ćwiczeń nr 8 (15-17.04.20 r.)   
Klasa 6a,  
stacjonarne (w domu):  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund (stanie na jednej nodze, druga 
zgięta w kolanie i przyciągnięta do klatki piersiowej, następnie zmiana nóg)  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund (podpór tyłem leżąc łukiem czyli 
mostek z pozycji leżącej należy oderwać biodra od podłogi, prostując nogi i 
ręce unieść do góry i wygiąć ciało w łuk)  
- 3 serie po 2 powtórzenia po 30 sekund (leżenie przerzutne czyli świeca z 
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pozycji leżenia unosimy nogi złączone razem w pionie tak aby znalazła się 
z nim również miednica i plecy) 
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń podskoków jednonóż (na przemian 
prawa i lewa noga)  
- w miejscu 3 serie po 10 powtórzeń podskoków obunóż 
- w miejscu 3 serie po 1 minucie przeskoki przez skakankę 
 

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

jak najszybciej.    
  
pozdrawiam 😉  
Marek Leszczyński  

 

 

 

 

 

 

 


