
6b Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka W IV niedzielę po Wielkanocy przypada Niedziela Dobrego 

Pasterza. Odszukaj w Piśmie św. fragment J 10, 11-18. 

Korzystając z zasobów Internetu znajdź 3 obrazy przedstawiające 

Jezusa Dobrego Pasterza. Prześlij przez Teams lub na adres: 

b.olejnik@sp26gdynia.pl do 14.05.2020r. 

Pozdrawiam Was i czekam na zaległe prace. 

język polski 04.05-poniedziałek; Teams, lekcja online 9.00-9.30; 

 T: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” - porównanie 

biblijnego i mitologicznego opisu powstania świata.  

Kontynuacja tematu. 

05.05-wtorek; materiały zamieszczone na platformie Teams 

w zakładce notatki z zajęć; 

T: Oficjalna i nieoficjalna odmiana polszczyzny. Piszemy list 

oficjalny. 

08.05-piątek; Teams, lekcja online 8.20-8.50; 

T: Związek główny w zdaniu- powtórzenie. 

język 

angielski 

04.05. -poniedziałek lekcja online 8.00 Teams 

T: Potrafię zastosować czasownik “ should”.  

07.05- czwartek lekcja online 8.00 Teams 

T: Potrafię dawać rady związane ze zdrowiem. 

muzyka „Dołącz do orkiestry”  

Mam Tobie do zaproponowania fragment utworu, który już znasz 

„Bolero”. Spróbuj ten fragment zagrać na flecie lub na innym 

instrumencie, na którym grasz. 

Nagrałem instrukcję wideo na której widać jakie chwyty na flet 

potrzebne są do tego utworu.: https://youtu.be/HrEO4-N6mss 

W załączonym pliku pdf są chwyty i nuty.   Jeśli Uda ci się 

opanować ten fragment możesz wziąć udział w tworzeniu klipu. 

Wszystkie nagrania połączone będą w jedną całość I stworzą 

wspólnie orkiestrę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuuPkUva4iI 

Nagrane wideo z fragmentem utworu wyślij na maila.( 

lekcjezdomu@gmail.com). Tempo zagrania utworu jak na wideo 

lekcji 
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plastyka Proszę obejrzyj krótki materiał o rzeźbie, a następnie stwórz 

rzeźbę recyklingową, możesz użyć pudełek np. po herbacie, 

plastikowych butelek, możesz malować elementy, rzeźba może 

być przedstawiająca lub abstrakcyjne, zrób zdjęcie swojej pracy i 

umieść w Teams lub wyślij na e-mail. 

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

technika W ramach kontynuacji tematu, który omówiliśmy teoretycznie 

NOWOCZESNY SPRZĘT NA CO DZIEŃ, proszę o zrobienie 

prania (proszę poprosić o pomoc rodziców jeśli jest taka 

potrzeba, zwróćcie uwagę na ustawienia temperatury wg 

oznaczeń na odzieży), odkurzenie mieszkania oraz wyprasowane 

koszuli lub bluzki lub podkoszulka, zwracając uwagę na 

oznaczenia dotyczące temperatury, proszę o przesłanie zdjęcia 

ubrania przed i po wyprasowaniu, powodzenia (na zadanie macie 

2 tygodnie). 

historia -LEKCJA ON-LINE: środa 06.05.2020r, godz. 10.00 – 10.30 

Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać😊 (załącznik) 

-filmy dla chętnych (załącznik) 

biologia Zadania w załączniku 

geografia Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi - 

przeczytaj temat str. 147-151 w podręczniku. Skorzystaj z 

dostępnych źródeł informacji i wymień dwa miejsca na Litwie i 

Białorusi, które Twoim zdaniem warto zobaczyć. Uzasadnij swój 

wybór. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

matematyka 05.05 

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

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 

Cel: poznam sposób upraszczania wyrażeń algebraicznych oraz 

pojęcie „wyrazy podobne”. 

Będę umiał uprościć wyrażenia algebraiczne. 

Podręcznik 1-5 str.  190-191 

Praca domowa ćwiczenia str. 79. Proszę przesłać. 

06.05 

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

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


Sprawdzenie pracy domowej (ćw. 79). 

Podręcznik 6-11 str.  191 

Praca domowa ćwiczenia str. 80. Proszę przesłać. 

08.05 

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

Podręcznik 12-SZ str.  192 

Praca domowa ćwiczenia str. 81. Proszę przesłać. 

informatyka Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia kontynuacja 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 12 (04.05.20 r. - 06.05.20 r.)   

Klasa 6 b,  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie koordynacyjne przez 10 minut (krążenia ramion 

jedna w prawo druga w lewo i na odwrót, skip A, C, jedna noga 

wykonuję skip A a druga w tym samym czasie skip C i na 

odwrót) 

- kozłowanie w linii prostej i slalomie przez 15 min (jednorącz 
prawa ręka, lewa ręka, naprzemiennie prawa, lewa, piłka 
dowolna)  

-  odbicia forhend i bekhend w tenisie stołowym w powietrzu i o 
ścianę przez 20 min (możemy wykorzystać jako rakietkę książkę, 
kawałek deski, małe pudełko itp.)                                    

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy 
otwartym oknie, a teraz możliwość plaży, parku i lasu itp):             

- sprint 30 m (4 serie po 10 powtórzeń)  

- wieloskok na odcinku 15 m (4 serie po 6 powtórzeń) 

- skok w dal z miejsca (4 serie po 4 powtórzenia) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 13 (07.05.20 r. - 08.05.20 r.)   
Klasa 6 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające przez 10 minut (mięśnie prosty 

brzucha, skośne brzucha, piersiowy większy, biceps, triceps, 

grzbietu, obręczy barkowej)  

- kozłowanie piłki ręcznej w linii prostej i slalomem przez 10 
minut (piłka może być dowolna proszę pamiętać o kozłowanie 
przed sobą i nie o braku rotacji nadgarstka) 

- taniec gimnastyczny przez 10 min (przysiad, podskok, krok 



odstawno-dostawny, bieg skrzyżny, padnij, przetocz, pompka, 
pajacyk i od początku)  

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy 
otwartym oknie, a teraz możliwość plaży, parku i lasu itp):  

- marsz przez 20 min 

- bieg przez 20 min  

- jazda na rowerze przez 20 min 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta zadania w załączniku 😊 

język 

kaszubski 

Materiał w załączniku 

 

 


