
6c Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka 30.04.- czwartek – W niedzielę 26.04 obchodziliśmy ŚWIĘTO 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. W związku z tym naucz się na 

pamięć modlitwy “Koronka do Miłosierdzia Bożego” jeśli jej 

nie znasz, znajdziesz ją w Internecie. Pomódl się nią o ustanie 

pandemii. 

język polski Tematy i zadania w załączniku. Lekcje on-line: 27.04.20r. i 

29.04.20r. w godz. 12.00-13.00. (Teams) 

język angielski Plik do pobrania na stronie internetowej. Lekcja online środa 

8.55 

muzyka Fryderyk Chopin test kontynuacja Teams wt. 9:30 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe 

prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma 

dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe 

prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma 

dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

historia T: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Zadania w załączniku 

geografia Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i 

Białorusi. Przeczytaj tekst na str. 147-151 w podręczniku. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 str. 89.  

matematyka Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych 

Środa: zad. 4,5 str. 186 

Czwartek: zad. 105 str. 252 

informatyka “1,2,3 maja: daty, o których należy pamiętać” - proszę 

przygotować prezentację, miło mi będzie widzieć w tej 

prezentacji własną inwencję twórczą 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 11 (27.04.20 r. - 30.04.20 r.)   
Klasa 6 c 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 10 minut (wszystkie 

stawy czyli ruchomość głowy, barków, łokci, nadgarstków, 

paliczków, bioder, kolan, kostek) 

- dynamiczne skoki 6 serii po 1 powtórzeniu (skok dosiężny, 
maksymalny, jak najszybszy wyskok w górę obunóż) 
- plyometria 3 serie po 30 sekund (w pozycji stojącej jak 
najszybsze wejście i zejście na stopień)                                           
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy 
otwartym oknie, a teraz możliwość parku i lasu itp..):             
- ćwiczenia rozciągające przez 15 minut (partie mięśniowe 
czyli brzuchate łydki, dwugłowe, czworogłowe, 
przywodziciele) 
- marsz 4 serie po 20 minut 
- bieg 4 serie po 15 minut 



 
Pozdrawiam ;-) 
Marek Leszczyński 
 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 
 

 


