
j. polski 

Kochani, pracujecie nadal z kodami nad słowotwórstwem.  
W poniedziałek kończycie słuchanie i notatki.  

We wtorek umawiamy się na godzinę 12 na messengerze w wideokonferencji i 
rozmawiamy na temat tego, co udało się zrealizować. Rozwiążemy również 

ćwiczenia związane z tematem. Te osoby, które mają zeszyty w szkole, piszą na 
kartkach i wkleją je sobie do zeszytów. Czytajcie również  lekturę. Zadania do niej i 

KSU do poszczególnych tematów ustalimy podczas naszych lekcji w ciągu 
następnego tygodnia. 

język 
angielski 

 proszę przygotować rysunek/plakat nt wybranego święta, o którym 
rozmawialiśmy; - proszę obejrzeć film o święcie Mardi Gras i zanotować 

najciekawsze informacje o ww festiwalu - proszę wyszukać informacje o Neil 
Amstrongu- kim był i co zrobił dla ludzkości - proszę wyszukać informacje jak 

zachowuje się nasze ciało w przestrzeni kosmicznej i dlaczego - proszę przepisać 
słownictwo z podręcznika ze str. 77 i 79 -zielone tabelki ze słownictwem 

tłumaczymy na język polski 

historia https://youtu.be/AuJQK2le85I https://learningapps.org/3823776 
https://learningapps.org/368539 Dla chętnych ( a jak znam WAS to dla wszyskich) 

https://learningapps.org/9110154 

geografia 
Przemysł i usługi we Francji ćw, str  69- 70 
Prezentacja – atrakcje turystyczne Francji  

biologia 

Przeczytaj; Płazy kręgowce wodno-lądowe.  
Sporządź notatkę , 

Udziel odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń str 77-79.  
Przeczytaj; Przegląd i znaczenie płazów 

.Udziel odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń str 82-84" 

matematyka www.szaloneliczby.pl ; 
 klasa 6 rozdział 1, 3, 6, 7 (tylko pola trójkątów) ;  

rozwiązujemy wszystkie testy i quizy 

muzyka 

 Podpisanie literowymi nazwami nut (C,D,E,F,G,A,H,C2…) tematu muzycznego z 
filmu „Gwiezdne wojny”, który znajduje się w podręczniku na str. 112. 

Przygotowanie krótkiej informacji na temat muzyki z wybranego filmu, serialu lub 
reklamy. Tłem muzycznym do prezentacji niech będzie fragment omawianej ścieżki 

dźwiękowej. 

plastyka 

Wykonanie kartki wielkanocnej według wzoru, który znajduje się na stronie 
http://wytenteguj.pl/kartki-wielkanocne/. 

 Do wykonania zajączka potrzebna będzie gładka kartka z kolorowego bloku 
technicznego. Zajączka należy ozdobić wzorkami przy użyciu kolorowej włóczki, 

farb, plasteliny, pisaków lub elementów wyciętych z papieru (do wyboru). 
technika    

wf   

informatyka 

Wykonanie kartki wielkanocnej w programie Paint 
edukacja dla 

bez.   
 

http://wytenteguj.pl/kartki-wielkanocne/

