
6b Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Znajdź w Piśmie Świętym swój ulubiony fragment. W zeszycie krótko go opisz 

i zapisz, gdzie go można znaleźć np. Łk 10, 25-37. Napisz, dlaczego akurat ten 

fragment wybrałaś/wybrałeś. Jeśli nie posiadasz w domu Pisma Świętego, 

skorzystaj z wersji elektronicznej: https://biblia.deon.pl/. 

(praca do 29.05.2020r. - nie trzeba przesyłać zdjęć) 

Lekcja on line 19.05.2020r. Godz. 8:30-9:00 

język polski 18.05-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30;  

T: Gdzie jest Zielone Wzgórze? 

19.05-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć;  

T: “Ta wyspa to wspaniały, kwitnący ogród” - o nazwach własnych. 

21.05-czwartek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć; 

T: Ania Shirley na Instagramie. 

22.05-piątek; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć; 

T: Z powieści na ekran- serial o Ani. 

język 

angielski 

18.05.-poniedziałek, lekcja online Teams  8.00-8.30; 

T: Cooking and eating. 

21.05- czwartek, lekcja online Teams 8.00-8.30;  

T: Present Perfect –affirmative and negative. 

muzyka Jan Sebastian Bach lekcje online c.d. 

plastyka Projektowaliśmy już wymarzony dom, w ramach tematu o architekturze, 

obejrzyj filmy – projekt domy architekta R. Koniecznego, Filharmonia 

Szczecińska, Żagiel Liebskinda oraz o stylach w architekturze. Pomyśl o 

funkcjach architektury (mieszkaniowa, użyteczności publicznej...) oraz o 

cechach charakterystycznych stylów architektonicznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=H25oKuVgWEY 

https://www.youtube.com/watch?v=6MwM4zVwri4 

https://www.youtube.com/watch?v=P5rnoC78HGs 

https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M 

technika Powtórz wiadomości o prądzie elektrycznym poprzez obejrzenie filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY 
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https://www.youtube.com/watch?v=MqdjjteNy60 

https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts 

Następnie zapoznaj się z prezentacją na temat elementów elektroniki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U 

Masz na zadanie 2 tygodnie. Temat jest trudny, więc nie ma zadania na ocenę. 

historia LEKCJA ON-LINE -środa 20.05.2020r, godz. 10.00– 10.30 Microsoft Teams. 

T: Rewolucja Francuska. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, które trzeba przeczytać (załącznik), 

-filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

biologia Materiały do lekcji w załączniku 

geografia Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Rosji. Przeczytaj temat str. 161-162 

w podręczniku. Wymień co najmniej 2 państwa (inne niż Rosja), które leżą na 

dwóch kontynentach. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

matematyka 19.05 

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

Rozwiązywanie równań. 

Będę umiał rozwiązywać równania. 

Podręcznik Zad.1-2 str. 202. Ćwiczenia str. 86. 

20.05 

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

Podręcznik Zad.3-SZ str. 203-204. 

22.05 

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

Ćwiczenia str. 87-88. 

informatyka Blender modelowanie 3 D - ćwiczenia - lekcja online 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 16 (18.05.20 r. - 20.05.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie rozciągające (mięsień czworogłowy, dwugłowy, brzuchaty łydki, 

prosty brzucha, wszystko po 30 sekund) 

- teoria na temat cech motorycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=MqdjjteNy60
https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts
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 https://slideplayer.pl/slide/1279643/ 

- ćwiczenia gimnastyczne (mostek 3 serie po 6 powtórzeń po 10 sekund)                              

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp.):              

- rzut po zwodzie w piłce ręcznej w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń) 

- serwis w piłce siatkowej (4 serie po 10 powtórzeń)  

- rzut z dystansu do kosza (4 serie po 10 powtórzeń)  

 
Zestaw ćwiczeń nr 17 (21-22.05.20 r.)   

Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie bicepsa, tricepsa, skośne brzucha, 

piersiowe, pośladkowe, napiąć i przytrzymać, wszystko 4 serie po 4 

powtórzenia po 20 sekund)  

- teoria na temat diety sportowca 

https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf 

- ćwiczenia mobilności (krążenie, zginanie i prostowanie w stawie, głowa, 
barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, biodra, kolana, kostki, wszystko po 30 
sekund) 

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp.):  

- marszobieg (40 min) 

- sprint 30 m (4 serie po 6 powtórzeń)  

- bieg ciągły (20 min) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

język 

kaszubski 

Materiał w załączniku 

 

https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf

