
6c Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 i 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

16 – 18.06 – egzamin, klasy 4 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

09.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.8.00 – 11.00) 

religia/etyka 18.06. - czwartek – Przeczytaj z podręcznika temat nr 51 “PRZEMIENIENI 

PRZEZ BOGA” str.138-139. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 118-

121. 

Pomoc w załączniku 😊 

19.06. - piątek - Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, których jeszcze nie 

wykonałeś. 

język polski Odbędą się dwie lekcje on-line: 8 czerwca o 12.30  

i 10 czerwca o 12.30. 

W poniedziałek korzystamy jeszcze z podręcznika “Literatura i kultura”. 

Temat: Muzyka słowami zagrana (str.225-230). Tematy, zadania i materiały 

zamieszczę w aplikacji Teams, zespół 6C - JĘZYK POLSKI – PLIKI - 

Materiały z zajęć. 

język 

angielski 

Poniedziałek 8.06 “A happy life-wprowadzenie do unitu 8”, poniedziałek 15.06 

- lekcja odwołana, piątek 19.06 “ I will present a TV show” 

muzyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

plastyka zajęcia online Teams , 10.06 o 10.00 

technika Zaprojektuj samochód marzeń, opublikuj w Teams  i jeśli chcesz , weź udział w 

konkursie Toyoty. 

historia T: Napoleon a sprawa niepodległości.   

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, 

-przeczytać ciekawostki, 

-filmy, które warto zobaczyć, 

-quiz dla chętnych. 

biologia Materiały w załączniku - do 24.06.2020r. 

geografia Powtórzenie wiadomości o sąsiadach Polski. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 

zadanie 6 str. 106. 

matematyka 10.06 Prostopadłościany i sześciany 

19.06 Graniastosłupy proste. 

informatyka Lekcja online. Słownik terminów komputerowych Wstawianie strony tytułowej 

do wielostronicowego dokumentu, tworzenie systemu odnośników, 



numerowanie stron – edytor tekstu, np. Microsoft Word 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 22 (08.06.20 r. - 10.06.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie ogólnorozwojowe (krążenia, wymachy, zginanie i prostowanie, 

wszystkie stawy w góry do dołu, głowa, barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, 

biodra, kolana, kostki) 

- teoria o różnicach między treningiem sportowym a rekreacyjnym 

https://slideplayer.pl/slide/1282422/ 

                              

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

- pchnięcie piłką lekarską (5 serii po 3 powtórzenia) 

- rzut piłeczką palantową (5 serii po 5 powtórzeń) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 23 (15,19.06.20 r.)   

Klasa 6 c 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia koordynacyjne (bieg z krążeniem ramion, krok odstawno-dostawny 

z krążeniem ramion, bieg skrzyżny z krążeniem ramion, skip A połączony z 

skipem C, itp.)  

- teoria na temat rozgrzewki i gimnastyki 

https://slideplayer.pl/slide/431949/ 

 

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

- bieg 600 m, 800 m, 1000 m  

- bieg 30 m, 60 m, 100 m, 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 
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