
6c Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka 4.06.-czwartek – Przeczytaj z podręcznika temat nr 49 “Zjednoczeni miłością Trójcy 

Świętej” str. 134-135. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.114-115. 

5.06. - piątek -Przeczytaj z podręcznika temat nr 50 “Zatroskani o wiarę” str. 136-

137. Wykonaj zadania w zeszycie ucznia str. 116-117 

Postaraj się samodzielnie wykonać zadania – jeden raz bez mojej pomocy 😊  

język polski W tym tygodniu lektura “Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 

Szczegóły w załączniku. 

01.06.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

03.06.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

język angielski Lekcja Teams  poniedziałek 10.45 ‘ I am sorry, we can’t come – invitations", piątek 

12.00 “Phrasal verbs –           wprowadzenie, ćwiczenia” 

muzyka Antoni Vivaldi Cztery pory roku lekcja w Teams - cd 

plastyka Lekcja online w środę 03.06 o godz. 10.00 - Teams. 

technika Lekcja online w czwartek 04.06 o godz. 10.15 - Teams. 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 02.06.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft Teams, 

T: Upadek Napoleona. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostek, których nie trzeba przepisać (załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik), 

-quiz dla chętnych (załącznik), 

biologia Materiały w załączniku 

geografia Czym są euroregiony? Przeczytaj temat str. 171 w podręczniku. Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń zadanie 3 str. 102. 

matematyka Środa: ćw. 12c,d,e,f str. 88; zad.121a,c, zad.122c,d str. 253 

Czwartek: ćw.2 str. 89; zad.1 str. 205 

Piątek: ćw.3 str. 90;zad.2,3 str. 205 

informatyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 20 (01.06.20 r. - 03.06.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (szpotawość kolan i stóp - chodzimy na 

zewnętrznych krawędziach, wymachy nogi wyprostowanej w przód, tył i bok) 



- teoria sport to życie 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-

najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/                          

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

- deskorolka (czas 30 min) 

- hulajnoga (czas 30 min)  

- marsz (40 min) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 21 (04-05.06.20 r.)   

Klasa 6 c  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia siłowe (pompki, podciąganie na drążku, brzuszki, leżenie przerzutne - 

przewrotne, przysiady, wyskoki, itp.)  

- teoria układ mięśniowy człowieka 

https://slideplayer.pl/slide/825100/ 

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

- rower (30 min) 

- rolki (30 min)  

- bieg (30 min) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, materiał lekcji w załączniku 😊 
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