
KLASA VI B 

11.05.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Tak jak zapowiadałam, wykonasz dziś pakiet zadań sprawdzających umiejętności z rozdziału 

6. Jeżeli masz drukarkę to wydrukuj zadania i uzupełnij je. Jeżeli nie, wykonaj zadania  

w zeszycie. Odeślij je dziś na moją pocztę w celu sprawdzenia i wystawienia oceny.  



 

RELIGIA 

Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik chrześcijański 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Jak wiesz z poprzedniej lekcji, święci są nie tylko orędownikami którzy zanoszą nasze 

modlitwy Bogu, ale także wzorami do naśladowania. Jednym z nich jest św. Szczepan, 

diakon, który jako pierwszy poniósł śmierć z powodu trwania przy Panu Jezusie i 

głoszenia Jego nauki.  

2. Przeczytaj fragment Pisma świętego opisujący męczeństwo św. Szczepana, Dzieje 

Apostolskie rozdział 7, wersety 54 – 60. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=384  

3. Na podstawie charakterystyki św. Szczepana (w podręczniku na stronie 137) napisz w 

zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakich postaw możemy uczyć się od św. 

Szczepana? 

4. Zrób zdjęcie odpowiedzi na pytanie i wyślij mi na Messengera lub email: 

heyah06@o2.pl w terminie do 18.05.2020 r. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=384
mailto:heyah06@o2.pl


WF 

Temat: Zdrowie - piramida żywienia i aktywność fizyczna.     

 

Zastanów się co byś zmienił w swoim menu?  

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU 

 

BIOLOGIA 

Temat: Przystosowania ptaków do lotu. 

W dalszym ciągu mamy temat z podręcznika ze str.120-126. Skupiamy się na wyszukaniu 

cech, które umożliwiają ptakom lot. 

Proszę wypisać do zeszytu te  cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej, które umożliwiają 

ptakom lot. W zeszycie ćwiczeń na str.52 – 53 znajdują się zadania, które dotyczą budowy 

ptaków oraz przystosowania do lotu – postaraj się je wykonać. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne tj. poniedziałek i wtorek. 

Temat: „Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem”. Jerzy Harasymowicz „W marcu 

nad ranem” 

 

POPRAWA SPRAWDZIANU 

14 maja (w godz. 16.00 – 16.40) odbędzie się poprawa sprawdzianu wiedzy o 

wypowiedzeniu. Wzorem poprzednich sprawdzianów należy wejść o wyznaczonej godzinie 

pod link: https://forms.gle/si75pwC65ZtRxg1T9 Następnie wpisać (poprawny!) adres e-mail, 

a w kodzie ucznia 6B + numer z dziennika.  Zanim przystąpisz do sprawdzianu, skup się na 

rzetelnym powtórzeniu materiału, przeanalizuj zadania powtórzeniowe oraz te z poprzedniego 

testu (masz poprawiony sprawdzian odesłany na Twój adres e-mail), a na pewno uda Ci się go 

poprawić. 

 

1. Jakie rozróżniamy pory roku? 

Odp: Wraz z porami przejściowymi wyróżniamy: przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, 

przedzimie i zimę.  

 

2. Zastanów się, która z pór jest Ci najbliższa i dlaczego? Pod wypisanymi w zeszycie 

nazwami pór roku narysuj symboliczne ich przedstawienia. 

 

3. Przypomnij znane Ci ludowe powiedzenia związane z marcem? Zapisz w zeszycie. Określ, 

na jaką porę roku przypada marzec. 

Np. W marcu jak w garncu. Marzec zielony, niedobre plony. Na świętego Kazimierza zima do 

morza zmierza. 

 

4. Przeczytaj wiersz Jerzego Harasymowicza „W marcu nad ranem” ze s. 200. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://forms.gle/si75pwC65ZtRxg1T9


5. Napisz, dlaczego wg osoby mówiącej z wiersza najlepiej jest obudzić się w marcu nad 

ranem? 

Np. Najlepiej obudzić się w marcu nad ranem, gdyż świat wygląda tejemniczo, docenia się 

otaczające nas piękno, wyobraźnia tworzy zadziwiające obrazy, człowiek patrzy na świat 

optymistycznie, w przyrodzie panuje niezwykły klimat, można zauważyć ciekawe zjawiska. 

 

6. Wykonaj zadanie 1. ze s. 200. 

 

7. Naszkicuj w zeszycie mapę przestrzeni ukazanej w wierszu. Zaproponuj, gdzie może 

znajdować się osoba mówiąca. 

Np. Osoba mówiąca obserwuje dom i jego otoczenie. Może spaceruje koło domu? 

 

8. Używając metafor (przenośni) z tekstu, nazwij fotografie z zadania 3./s. 201. 

 

 

 

 

9. Wykonaj zadanie 4. ze s 201. Sprawdź poprawność wykonania z wzorem poniżej. 

Uzupełnij swoją notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Znajdź brakujące części porównań – zadanie 6. s. 201. Odszukaj więcej porównań. 

Zapisz zadanie w zeszycie. 

WZÓR: 

uszy zajęcy – „jak ledwo otwarte wielkie nożyce” 

głowa kota – „jak wielka furażerka” itd. 

 

11. Postaraj się określić ich funkcję. Następnie przepisz poniższą notatkę: 

 



12. Wykonaj zadanie 7. ze s. 201. 

WZÓR: 

 

13. Zapisz poniższą notatkę: 

W wierszu zauważalne są elementy przyrody, takie jak: drzewa, śnieżyczki, trawa; zwierzęta: 

zające, kot, wrony; postaci baśniowe: diabły, czarownice. Odwołanie się do motywów z baśni, 

legendy, folkloru pozwala nasycić utwór cudownością, odrealnić opis i uogólnić go. Zwraca 

uwagę na złożoną strukturę rzeczywistości, w której wyobraźnia łączy się z tym, co konkretne, 

a poznane z niepoznawalnym. 

Osoba mówiąca w wierszu jest ciekawa świata, patrzy na niego uważnie, zachwyca się tym, 

co widzi, ma bogatą wyobraźnię, ujawnia swoją wrażliwość, jest optymistą. 

 

14. Przeczytaj treść ramki „Zapamiętaj!” ze s. 201. Zapisz poniższą notatkę graficzną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - zadania. 

  

Przypomnijcie treści z poprzedniej lekcji (Ważne! z e-podręcznika). Następnie w zeszycie 

wykonajcie zad. 15, 16 i 19 s. 267 z podręcznika. 

 

 

 



INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Liternet.  

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 121-123. 

Zadanie do wykonania: 

Wyszukaj swoją ulubioną lekturę na portalu http://lektury.gov.pl lub http://wolnelektury.pl.  

Czy masz dostęp do każdej lektury?  

Dowiedz się, dlaczego biblioteki internetowe nie mogą udostępniać wszystkich dzieł. 

http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/  

 

 

12.05.2020 

 

MUZYKA 

Temat: U naszych najbliższych sąsiadów. 

Otwórz podręcznik, przeczytaj wiadomości ze str. 118 - 121. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Działania na liczbach całkowitych. 

 

1. Dzisiaj pracujecie na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja 24. Działania na liczbach całkowitych. 

Utrwalenie i powtórzenie. Lekcja z e-podręcznika1 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 28. 

 

 

JĘZYK POLSKI 

Lekcja I – kontynuacja tematu z poniedziałku. 

Lekcja II – temat przeznaczony również na czwartek. 

Temat: „Oryginalne obrazy malarza oryginała”. Bożena Fabiani „Moje gawędy o sztuce” 

(fragmenty) 

 

1. Zapisz, czym różni się portret od autoportretu. Następnie przyjrzyj się autoportretowi 

Arcimbolda ze s. 203 i postaraj się „wyczytać” z niego jak najwięcej informacji o malarzu. 

http://lektury.gov.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/
http://www.gov.pl/web/zdalne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj „Moje gawędy o sztuce” ze s. 202 – 206. Zapisz definicję gawędy do zeszytu. 

NOTATKA: 

Gawęda – gatunek prozy epickiej, wywodzący się z tradycji kultury szlacheckiej. Pierwotnie 

była tylko opowieścią ustną, wygłaszaną w towarzyskich okolicznościach w trakcie biesiady. 

Odznacza się otwartą kompozycją, swobodą w prowadzeniu wątków, powtórzeniami, licznymi 

zwrotami do słuchaczy.  

 

3. Wykonaj polecenie 1. ze s. 206. 

Przykładowa realizacja: 

 

 

4. Zwróć uwagę, jak autorka nazwała malarza w ostatniej części tekstu („niezły oryginał”). 

Zapisz w zeszycie wyrazy bliskoznaczne do słowa oryginalny, np. dziwaczny, ekscentryczny 

itd., a także antonimy (wyrazy o znaczeniu przeciwnym), np. 



 

5. Określ stanowisko autorki wobec dzieł Arcimbolda. Wskaż wyrazy oceniające. Przytocz 

słowa, które wyrażają negatywne emocje, np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przeczytaj treść ramki „Zapamiętaj!” o zgrubieniu ze s. 207. Następnie w opisie obrazu 

Jesień wskaż słowa, które wyolbrzymiają pewne cechy. Jaka jest ich funkcja? Zapisz notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sprawdź w słowniku języka polskiego znaczenie słów: subiektywny, obiektywny i 

pejoratywny i ułóż z nimi zdania dotyczące tekstu Bożeny Fabiani. 

 

 

 

8. Przeczytaj słownikową definicję karykatury, następnie wykonaj zadanie 6. ze s. 207. 

 

Karykatura (wł. caricatura) – świadomie przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w 

sposób zdeformowany, które ma na celu podkreślenie negatywnego charakteru elementów, 

właściwości, cech. Do osiągnięcia tego celu stosuje się hiperbolę, niektóre rzeczy i zjawiska 

mogą być natomiast pominięte lub uproszczone.  

 

9. Wykonaj zadanie 7. ze s. 207. Przeczytaj, czym jest motto z ramki „Zapamiętaj!” z tej 

samej strony. 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: choroby i urazy – wprowadzenie słownictwa.  

Podręcznik str. 89.  

Dziś rozpoczynamy rozdział 7. Na pierwszej lekcji poznasz nazwy podstawowych chorób i 

urazów. Mam nadzieję, że je zapamiętasz. 

I. Rozpocznij od przyjrzenia się obrazkowi, który przedstawia osoby z różnymi 

chorobami i urazami. Przeczytaj wyrazy z tabelki, posłuchaj nagrania i dopasuj 

nazwy dolegliwości do odpowiednich osób. Wykonaj tabelkę w zeszycie i wpisz 

słowa w odpowiedniej kategorii. 

II.  

Ilnesses - choroby Injuries - urazy 

1 a headache – ból głowy 

2 a sore throat – ból gardła 

3 an earache – ból ucha 

5 a cough – kaszel 

7 a temperaturę – gorączka 

8 a cold – grypa 

10 a toothache – ból zęba 

11 a stamach ache – ból żołądka 

4 a sprained ankle – skręcona kostka 

6 a cut – skaleczenie 

9 a broken leg – złamana noga 

12 a black eye – podbite oko 

 

Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Powtórz każde słowo po dwa razy. Następnie, patrząc tylko na 

obrazek, spróbuj nazwać dolegliwości w punktach 1-12.  

III. Posłuchaj nagrania w zad. 2. Jakie choroby i urazy usłyszałeś? Powiedz je z 

pamięci.  

 

IV. Przeczytaj zdania 1-5 w zad. 3. Uzupełnij je wyrazami z zad. 1. Napisdz zdania w 

zeszycie. Przeczytaj je na głos. 

 

V. Utrwal poznane słownictwo.  

 

TECHNIKA 

Temat: Elementy elektroniki. 

W ciągi ostatnich 100 lat obserwujemy błyskawiczny rozwój elektroniki, która bardzo 

poprawiła standard życia współczesnego człowieka. Elektronika zajmuje się obwodami 

elektrycznymi zawierającymi elementy elektroniczne. W obwodach tych można wzmacniać 

słabe sygnały elektryczne lub przetwarzać sygnały cyfrowe.  

Rodzaje i przykłady  elementów elektronicznych: 

aktywne – mają zdolność do wzmacniania sygnału elektrycznego (np. tranzystory, diody, 

układy scalone), 

bierne – pobierają tylko energię elektryczną (np. rezystory, kondensatory, cewki). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsrtzwolen.pl/wp-content/uploads/2015/05/Elementy-elektroniczne-stosowane.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U -  (film o elementach elektronicznych) 

ZADANIE DO WYKONANIA :  

 

- w zeszycie przedmiotowym zapisz temat  lekcji i krótką notatkę (możesz wydrukować  

i wkleić),  

 

- zapoznaj się z materiałem z podręcznika str. 202-203 i tym, który przygotowałam (dostępny 

w dołączonych linkach). 

 

W celu  przećwiczenia i utrwalanie  poznanych  wiadomości skorzystaj ze strony:   

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5  -   Technika – Lekcja 7. 

 

 

13.05.2020 

WF 

Temat: Biegi krótkie ze startu niskiego.    

 

Obejrzyj poniższy link i zwróć uwagę na rodzaje startu. Wykonaj po trzy sprinty (20-30m) z 

różnych pozycji startowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc 

 

 

http://zsrtzwolen.pl/wp-content/uploads/2015/05/Elementy-elektroniczne-stosowane.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U%20
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc


MATEMATYKA 

Temat: Procenty i ułamki. 

 

1. Proszę wejść na stronę internetową www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja 9. Procenty i ułamki. Wprowadzenie. 

Lekcja z e-podręcznika. 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 11. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Utrwalenie nazw chorób i urazów w zadaniach.  

Zeszyt ćwiczeń str. 38. 

Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 według poleceń. Jeżeli jeszcze nie pamiętasz wszystkich słów, naucz 

się ich dzisiaj. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

Oba kraje to nasi południowi sąsiedzi. Do 1993 roku było to jedno państwo o nazwie 

Czechosłowacja. Krótkie notki z podstawowymi informacjami o tych krajach znajdziesz w 

 podręczniku na str. 138 – 139. Porównaj ich powierzchnię i liczbę ludności. Na załączonych 

mapach widzisz, że w ukształtowaniu powierzchni dominują wyżyny i góry. Niewiele jest 

nizin (szczególnie w Czechach). 

Z tematu o walorach turystycznych Europy Południowej pamiętasz, że dzielą się one na: 

przyrodnicze i kulturowe. Rozwojowi turystyki towarzyszy rozwój infrastruktury. 

W podręczniku (str. 140 – 144) przeczytasz o atrakcjach turystycznych Czech i  Słowacji. 

Krótka lekcja z tego tematu na: https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str. 85 – 87. 

 

 

14.05. 2020 

INFORMATYKA GR. 1 

Temat: Liternet.  

Uczniowie pracują zgodnie z podręcznikiem str. 121-123. 

Zadanie do wykonania: 

Wyszukaj swoją ulubioną lekturę na portalu http://lektury.gov.pl lub http://wolnelektury.pl.  

Czy masz dostęp do każdej lektury?  

Dowiedz się, dlaczego biblioteki internetowe nie mogą udostępniać wszystkich dzieł. 

http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/  

http://www.gov.pl/web/zdalne
https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ
http://lektury.gov.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna/


MATEMATYKA 

Temat: Procenty i ułamki-zadania. 

 

Bazując na treściach, które na poprzedniej lekcji wystąpiły w e-podręczniku oraz na 

materiale, który zrealizowaliśmy z podręcznika “Matematyka” dla kl.VI s. 74-78 wykonajcie 

w zeszytach zad. 22 s. 268 i zad. 24 s. 269 z podręcznika. Rozwiązania tych zadań proszę 

mi przesłać na znany Wam adres halina6789@wp.pl do 16 maja. 

 

RELIGIA 

Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa – patron narodu polskiego 

1. Przeczytaj opis lekcji 

W ubiegły piątek  8 maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika, patrona Polski. Jest on jednym z najczęściej opisywanych z polskich 

świętych. Był biskupem który mimo grożących mu niebezpieczeństw nie bał się trwać 

przy nauce Pana Jezusa, nawet kiedy oznaczało to konieczność sprzeciwienia się 

królowi.  

2. Z podręcznika z tematu nr 44 przeczytaj akapity: Biskup ze Szczepanowa – gorliwy 

pasterz i obrońca ludu, Męczeńska śmierć biskupa Stanisława, Kult Świętego 

Stanisława 

3. Jako notatkę  zapisz ze słowniczka (str. 139) znaczenie słowa Bezkompromisowy 

 

JĘZYK POLSKI 

Kontynuacja tematu z wtorku. 

 

HISTORIA 

Temat: Odezwa Napoleona do Armii z 3.XII.1805r. - analiza tekstu źródłowego. 

 

Tekst źródłowy: 

 

Żołnierze! 

Jestem z was zadowolony. W dniu bitwy pod Austerlitz swoim zachowaniem 

usprawiedliwiliście moje śmiałe oczekiwania, jakie pokładałem w waszej odwadze. 

Przyozdobiliście wasze orły nieśmiertelna sławą. Stutysięczna armia dowodzona przez 

cesarzy Rosji i Austrii została rozbita i rozproszona w ciągu niecałych czterech godzin. Ten, 

kto uniknął waszych bagnetów, utonął w jeziorach. 

  Żołnierze, skoro lud Francji włożył na me skronie cesarską koronę, w Was 

poszukałem oparcia, by okryta była ona zawsze tym wielkim blaskiem chwały, który w moich 

oczach stanowi o jej cenie.  

Żołnierze, gdy osiągniemy wszystko to, czego nam potrzeba, by zapewnić szczęście i 

pomyślność naszej ojczyzny, poprowadzę Was z powrotem do Francji. Tam otoczę was moją 

mailto:halina6789@wp.pl


najserdeczniejszą opieką. Lud mój przyjmie Was z radością i wystarczy, gdy powiecie: 

"Byłem pod Austerlitz”, aby powiedziano o Was:" Oto mężny człowiek". 

 

Praca na ocenę do 20.05.2020r. 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

1. Do kogo i z jakiej okazji zwrócił się Napoleon? 

2. Komu Napoleon zawdzięczał koronę? 

3. Jaki stosunek do żołnierzy miał cesarz? 

 

Odpowiedzi wyślij na adres: h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: ‘Zuzia and friends’. Zadania w słuchaniu i czytaniu.  

Podręcznik str. 90-91. 

Dziś zapoznasz się z tekstem historyjki obrazkowej. Twoim zadaniem będzie kilkukrotne, 

uważne wysłuchanie i przeczytanie jej treści. Postarasz się również ją zrozumieć. Podam Ci 

trudniejsze słowa i wyrażenia. Jeżeli to nie wystarczy, popracuj ze słownikiem angielsko-

polskim dla lepszego zrozumienia całości. 

I. Posłuchaj nagrania 3.03. Słuchając, śledź tekst. Czego ogólnie dotyczy treść 

historyjki?  

Trudniejsze wyrazy: 

- healthy week – zdrowy tydzień 

- What does that mean? – Co to oznacza? 

- I’ve never heard of it. – Nigdy o tym nie słyszałem. 

- I’ve been on lots of cycling holidays with may family. – Byłam na wielu wakacjach 

rowerowych z moją rodziną.  

- I haven’t been to his house. – Nigdy nie byłem w jego domu.  

- Have you cycled to school before? – Czy jeździłeś wcześniej do szkoły rowerem? 

- Have you ever run 4 kilometres? – Czy kiedykolwiek biegłeś 4 km? 

- He’s never said this before. – On nigdy wcześniej tego nie powiedział.  

 

II. Posłuchaj ponownie nagrania. Postaraj się teraz ustnie przetłumaczyć całą treść. 

Użyj słownika jeśli potrzebujesz.  

III. Słuchaj nagrania i ćwicz poprawne czytanie dopóki go dobrze nie opanujesz.  

   

mailto:h.jeczelewska.gimraj@gmail.com


15.05.2020 

MATEMATYKA  

Temat: Jaki to procent? 

 

1. Proszę wejść na stronę internetową www.gov.pl/web/zdalne lekcje, Szkoła 

podstawowa, Klasa 6 Matematyka, Lekcja 11. Jaki to procent? Wprowadzenie. Lekcja 

z e-podręcznika 

 

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 7. 

 

 

HISTORIA 

Temat: Legiony Polskie we Włoszech / temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Polska po utracie niepodległości. 

 

Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech. 

 

Zapamiętaj: 

 

1. Po utracie niepodległości Polacy wiązali swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości 

z Francją i Rosją. 

2. W 1797 r. we Włoszech powstały Legiony Polskie, którymi dowodził generał Jan 

Henryk Dąbrowski. Legioniści nosili narodowe mundury, do których dopinali 

trójkolorową francuską kokardę. 

 

W zeszycie wykonaj polecenie 1 str. 206 z podręcznika. 

 
 

JĘZYK POLSKI 

Temat na 2 godziny lekcyjne. 

Temat: „Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka”. Powtórzenie wiadomości o głoskach i 

literach. 

 

1. Przeczytaj zawartość ramki „Przypomnij sobie!” ze s. 259 z podręcznika do nauki o języku 

i ortografii. Następnie wykonaj w zeszycie zadania: 1./s. 258 i 3./s. 259. 

 

2. Zapoznaj się z treścią ramki „Przypomnij sobie!” ze s. 262 i wykonaj zadania: 8./s. 262 (w 

zeszycie) i 9./s. 263 (ołówkiem w podręczniku). 

 

3. Postaraj się wykonać jak najwięcej zadań spod linku:https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-

roznym-gloskom/DpUwMzrJE . Sprawdź poprawność ich wykonania. Zwróć uwagę na 

pojawiające się w temacie informacje dodatkowe. 

 

4. Przerysuj lub wydrukuj i wklej do zeszytu: 

 

http://www.gov.pl/web/zdalne
https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-roznym-gloskom/DpUwMzrJE
https://epodreczniki.pl/a/staw-czolo-roznym-gloskom/DpUwMzrJE


SCHEMAT NARZĄDÓW MOWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przepisz do zeszytu przedmiotowego (po sprawdzeniu) zadanie 2. z tematu „Staw czoło 

różnym głoskom!” z platformy epodręczniki.pl. 

 

WF 

Lekcja I 

Temat: Miejsca do ćwiczeń w najbliższej okolicy.                 

 

Znajdź takie miejsce i wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

 

 

Lekcja II 

 

Temat: Marszobieg terenowy.         

 

Wykonaj marszobieg terenowy w najbliższej okolicy. Do ćwiczeń rozciągających może 

posłużyć ci np.: drzewo. 

https://www.youtube.com/watch?v=_31crNaqiVE 

                                      

PLASTYKA 

Temat: Harmonia, spokój wschodnich ogrodów. Współczesne kwiatowe rzeźby i zielone 

ściany, ogrody zen. 

 

1. Kontynuuj pracę plastyczną sprzed tygodnia – makieta wybranego typu ogrodu. Na 

koniec wykonaj 3 fotografie z różnych perspektyw. Ostateczny termin oddania: 22.05. 

Zdjęcia wyślij na e-maila: emie@poczta.fm, w temacie wpisując: „plastyka – klasa VIB – 

8.05. ” Jeżeli jeszcze nie sporządziłeś notatki o typach ogrodów – uzupełnij braki (temat 26. - 

27. Pamiętajcie o ogrodach… s. 104 – 109).  

https://www.youtube.com/watch?v=_31crNaqiVE
mailto:emie@poczta.fm

