
6c Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka 14.05.- czwartek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 42 “PAN 

MIŁOSIERDZIA”, str. 116-117.  

Dopisz w zeszycie ćwiczeń brakujące słowa. 

15.05.- piątek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 43 “DOBRY PASTERZ”, 

str.118-119.  

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń podane zadania. 

Pomoc do wypełnienia zadań, jak zwykle, w załączniku 😊 

język polski Podręcznik “Nauka o języku i ortografia” 

11.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

Temat: Wyrazy nacechowane emocjonalnie (str. 202-203) 

Przed lekcją proszę zapoznać się z zadaniami zamieszczonymi na 

wskazanych stronach podręcznika. 

13.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

Temat: Ważą się losy słów. Wyrazowe kolekcje (str. 204-208) 

Proszę tylko zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na str. 204-205, a 

w zeszycie wykonać wszystkie zadania ze str.206-208. Sprawdzimy na 

lekcji. 

14.05.20r. - Temat: Jak wykonaliśmy zadania powtórzeniowe ze 

składni?  

Proszę otworzyć odesłany przeze mnie dokument z zadaniami i w zeszycie 

napisać poprawę. 

język 

angielski 

Lekcja Teams poniedziałek 10.45 Temat:Places to live – wprowadzenie do 

unitu 7, piątek 12.00 Temat: Places to live – zeszyt ćwiczeń 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

historia T: Rewolucja francuska 

LEKCJA ON-LINE -wtorek 12.05.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft 

Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik), 



-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-filmy, które można obejrzeć (załącznik). 

biologia O ptakach trochę inaczej– wiersze i zgadywanki na lekcji on-line. Proszę 

wykonać zaległą pracę domową, która była na ocenę 

geografia Zróżnicowanie przyrodnicze Rosji – przeczytaj temat str. 161–162 w 

podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 str. 97. 

matematyka Środa: zad. 108,109,110 str.252 (dla chętnych: zad. 111,112 str. 252, 

zad.13,14 str. 192) 

Czwartek: ćw.1,2 str. 82 

Piątek: zad. 3,4 str. 195 

informatyka Na lekcji on line w poniedziałek powtórzymy jak pisać prace w programie 

Microsoft Word 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 14 (11.05.20 r. - 13.05.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie wzmacniające (przysiady, deska, brzuszki, grzbiety, pompki, 

wszystko 2 serie po 10 powtórzeń), 

- teoria na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrow

ego_zywienia_2019.pdf 

- ćwiczenia gimnastyczne (przewrót w przód i tył, zamiast materaca można 
użyć karimaty lub kołdry, wszystko 3 serie po 6 powtórzeń),  

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

- rzut osobisty do kosza (4 serie po 10 powtórzeń),  

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

- rzut karny w piłce nożnej w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń), 

 

Zestaw ćwiczeń nr 15 (14-15.05.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwugłowe, 

przywodzicieli, brzuchate łydki, piszczelowe, napinamy mięśnie i 

przytrzymać, wszystko 4 serie po 4 powtórzenia po 20 sekund),  

- teoria na temat historii igrzysk olimpijskich 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf
http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf


https://slideplayer.pl/slide/406986/ 

- ćwiczenia rozciągające (mięśnie kończyn dolnych które wzmacnialiśmy w 
ćwiczeniu powyżej), 

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

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

- rzut wolny w piłce ręcznej z 9 m w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń),  

- rzut wolny w piłce nożnej z 16 m w bramkę (4 serie po 10 powtórzeń), 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/406986/

