
KLASA VI A 

15.06.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Zrobić minę na widok miny”. Wyrazy wieloznaczne. 

 

Uczniowie korzystają z podręcznika „Nauka o języku i ortografia”, który dostępny jest         

na platformie wsipnet. Zapoznają się z pojęciem wyrazy wieloznaczne. Następnie wykonują 

zadania z zeszytu ćwiczeń s.91-92. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Wartość bezwzględna liczby. 

Temat na 2 godziny lekcyjne. 

https://epodreczniki.pl/a/wartosc-bezwzgledna-liczby/D1EKjlA30 

Wykonaj ćwiczenie 4, 5 i 7 na  platformie, pozostałe w zeszycie. 

 

RELIGIA 

Temat: Jezus przyszedł do nas 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Każdy z nas jest cenny w oczach Boga. Nie są to tylko puste słowa, ale prawda która 

powinna przemieniać nasze życie. Starajmy się szukać Jego obecności w każdym dniu 

naszego życia, prosząc, by pomagał nam stawać się coraz bardziej podobnymi do 

niego.  

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=4WMe11hxFSE  

3. Jako notatkę napisz w zeszycie za co możesz dziękować Bogu każdego dnia. 

Podziękuj mu w modlitwie. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Furniture – nazwy mebli. 

Obejrzyj filmik  z nazwami mebli i urządzeń w domu. Narysuj w zeszycie swój pokój i 

podpisz przedmioty. 

https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wartosc-bezwzgledna-liczby/D1EKjlA30
https://www.youtube.com/watch?v=4WMe11hxFSE
https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc


19.06.2020 r. 

INFORMATKA GR.2 

Temat: Algorytm pisemnego dodawania w Excelu. 

Otwórz załączony plik „pisemne dodawanie”. Uważnie obejrzyj lekcje, następnie poćwicz 

dodawanie w Excelu z wykorzystaniem wskazanych funkcji. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Clothes and accessories – nazwy ubrań i akcesoria. 

Obejrzyj filmik. Przepisz do zeszytu 20 różnych słówek z nazwami ubrań lub akcesoriów, 

przetłumacz je na język polski i narysuj obok rzecz. 

https://www.youtube.com/watch?v=En6i5bPEGco 

 

W-F 

Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych.        

Spróbuj je wykonać i zapamiętaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=M8p_0i4KzrA 

 

RELIGIA 

Temat: Dobro i zło  

1. Przeczytaj opis tematu: 

W wielu życiowych sytuacjach, zwłaszcza kiedy spotyka nas cos przykrego, zadajemy 

sobie pytanie dlaczego Pan Bóg pozwala aby takie sytuacje miały miejsce. Często 

obwiniamy Boga za to co się dzieje. Zapominamy jednocześnie, że Pan Bóg obdarzył 

nas wolnością wyboru co do naszego postępowania. 

2. Obejrzyj podany film: 

https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=24  

 

MATEMATYKA 

Kontynuacja tematu z dn. 15.06.2020r. 

Temat: Wartość bezwzględna liczby. 

Temat na 2 godziny lekcyjne. 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=En6i5bPEGco
https://www.youtube.com/watch?v=M8p_0i4KzrA
https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=24
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JĘZYK POLSKI 

Temat: „W słowach emocji szuka – trudna to sztuka”. Wyrazy nacechowane 

emocjonalnie. 

 

Uczniowie mogą skorzystać z elektronicznej wersji podręcznika „Nauka o języku                    

i ortografia” na platformie wsipnet. Zapoznają się z pojęciami zdrobnienia i zgrubienia. 

Wykonują zadania z zeszytu s.93-94. 

 

Temat: Czas powtórzeń. 

 

Uczniowie wykonują dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń. 

 

 


