
6c Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka 7.05.- czwartek – Każdego roku miesiąc maj łączy się z 

nabożeństwami majowymi. Przeczytaj z podręcznika 

opracowanie tematu 48 “POWIERZENI MATCE” str. 132-133. 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 112-113.  

Przypomnij sobie pieśń kościelną “CHWALCIE ŁĄKI 

UMAJONE”. 

8.05. - piątek - Przeczytaj z podręcznika opracowanie tematu nr 

41 “PAN ZWYCIĘZCA” str. 114-115. Wykonaj ćwiczenia w 

zeszycie ćwiczeń str. 96-97  

Pomoc do wykonania ćwiczeń jak zwykle w załączniku 😊 

język polski Nadal korzystamy z podręcznika “Nauka o języku i ortografia”. 

04.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams)  

Temat: Słownik poprawnej polszczyzny (str.192-195) 

06.05.20r. - lekcja on-line o 12.30 (Teams) 

Temat: Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne (str. 196-199) 

07.05.20r. - Temat: Wyrazy wieloznaczne (str. 200-201) 

Proszę przeczytać informacje z ramki Zapamiętaj! i wykonać 

pisemnie zad. 4/201. 

Do 08.05.20r. należy wykonać zadania w aplikacji Teams. 

język 

angielski 

Lekcja Teams poniedziałek godzina 10.45, piątek 12.00 

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 

T: Powtórzenie wiadomości z działu: „Upadek Rzeczpospolitej”. 

-Wtorek 05.05.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft Teams, 

proszę zabrać telefony komórkowe. 

-Zadanie domowe: wybierz z podręcznika str.182 - 6 dowolnych 

zadań. Korzystacie z zeszytu i podręcznika. Oczywiści, jak 

zawsze obowiązuje zasada, jeśli ktoś zrobi więcej podnosi to mu 

ocenę albo dostaje plus do aktywności. Proszę o przesłanie 

odpowiedzi na e-maila służbowego j.glodowska@sp26gdynia.pl 

do 10.05.   

biologia Zadania w załączniku 

geografia Współczesne problemy Ukrainy – przeczytaj temat str. 153-157 

w podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 str. 93 i 2 

str. 94 (skorzystaj z mapy w podręczniku str. 152). 

matematyka Środa: ćw.2 str. 79; zad. 1 str. 190 

Czwartek: zad. 5 str. 191 

Piątek: zad.8,9,10 str. 191 + kartkówka: Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych 

informatyka Kontynuacja pracy z ubiegłego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 

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

Klasa 6 c,  

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 
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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 c 

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😊 

 

 


