Klasa 6a
lp.

godz.

1

800–845

2

850–935

3

940–1025

4

1035–1120

5

1140–1225

ŚRODA 24.06
Temat : Joga dla początkujących
Cele: Wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
Powodzenia! Pozdrawiam Was!
Temat: Zadania tekstowe (5)
Cel: potrafię rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań
Instrukcja:
matematyka
Drogi uczniu! Droga uczennico!
p. R. Bartz
Przeczytaj rozwiązanie zadania przykładowego w plikach na Microsoft Teams, potem rozwiąż zadania z ćwiczeń ze
strony 101. Podczas lekcji będę na czacie na Microsoft Teams i odpowiem na Twoje pytania.
Powodzenia!
Temat: This is the end! – To już jest koniec!
Cel: Sprawdzam, co zapamiętałem.
Link do nauczania zdalnego: https://padlet.com/annastandishsp24/34lo3kk7gb3d
j. angielski
Instrukcja do lekcji:
p. A. Standish
- Kliknij na link, przejrzyj materiał: Lekcja 45, wykonaj kolejne zadania i sprawdź odpowiedzi.
- Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu, to wyślij do mnie wiadomość na TEAMS. Przekażę Ci materiały w
dokumencie w formacie PDF.
Temat: Zabawy językowe.
W ciągu 10 minut znajdź jak najwięcej:
- rzeczowników rozpoczynających się na literę s,
- rzeczowników zakończonych na -ca, -wa itp.,
- wyrazów sześcioliterowych o określonej pierwszej i ostatniej literze – ś.....r, k.....a, ż.....a, m….k
j. polski
- wyrazów zaczynających się na sylabę ba-,
p. M. Ziędalska
- czasowników, w których druga głoska jest dźwięczna,
- wyrazów, zawierających cząstki drz- oraz trzIle wyrazów udało Ci się zebrać? Spośród nich wybierz sześć, które według Ciebie są najciekawsze i wykorzystując
je, napisz krótką fantastyczną historyjkę (min. 15 zdań). Powodzenia.
Temat: Relacje Polski z sąsiadami. Dokąd na wakacje?
Cel: znam sąsiadów Polski. Wiem, którzy z sąsiadów są członkami Unii Europejskiej i jakie relacje łączą je z
Polską Drodzy Uczniowie:
geografia
1. Otwórzcie zeszyty ćwiczen na stronie 101
p. M. Marks-Kotula
2. Obejrzyjcie lekcję online ttps://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE
3. Wykonajcie zadanie 1
MIŁEJ PRACY

WF (gr.1)
p. H. Walczak
WF (gr.2)
p. F. Gawroński

8

1440–1525

etyka
p. A. Stasiak

Temat: Rozumiemy i opisujemy emocje
Cel: Wiemy, czym jest empatia, rozumiemy siebie i staramy się wczuć w sytuacje innych osób.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Sytuacje i doświadczenia, z jakimi mierzymy się każdego dnia, wywołują w nas różne emocje zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Ważne jest, by rozpoznawać je w sobie i odpowiednio na nie reagować. Warto także uczyć się
dostrzegać uczucia innych osób oraz dzielić je z nimi - tę zdolność współodczuwania nazywa się empatią. Gdy jej
brakuje, rodzą się negatywne emocje i dochodzi do nieporozumień.
- Usiądź teraz wygodnie i obejrzyj krótki film edukacyjny dotyczący dzisiejszego tematu zajęć.
https://epodreczniki.pl/a/film/DvHkFyUuq
Miłych i bezpiecznych wakacji!

Klasa 6b
lp.

godz.

1

8.00-8.45

2

850–935

3

940–1025

4

1035–1120

5

1140–1225

ŚRODA 24.06
Temat: Nowoczesny świat techniki.
Cel: Interesuję się zmianami jakości życia poprzez wdrażanie nowych technologii.
Instrukcja: Proszę zapoznać się z linkami i poszukać czegoś co Was zaciekawi.
technika
https://www.youtube.com/watch?v=ZXdWhBCCiu4
p. J. Kalinowski
https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
POWODZENIA
Temat : Joga dla początkujących
WF (gr.1)
Cele: Wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
p. H. Walczak
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
WF (gr.2)
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
p. F. Gawroński
Powodzenia! Pozdrawiam Was!
Temat: Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/20. Nasze osiągnięcia w tym roku i plany wakacyjne.
Cel: Wiem, jak przebiega tegoroczne zakończenie roku szkolnego. Lepiej się poznaję z koleżankami/kolegami z
zajęcia z wychowawcą klasy poprzez wzajemne dzielenie się planami wakacyjnymi.
Kochana Moja Klaso, dziś mamy po raz ostatni możliwość spotkać się wszyscy na godzinie wychowawczej.
p. J. Mytlewska
Wytłumaczę Wam dokładnie, jak będzie przebiegało zakończenie roku szkolnego 2019/20, porozmawiamy o Waszych
osiągnięciach edukacyjnych i nie tylko, a także o planach wakacyjnych.
BARDZO BYM CHCIAŁA, ABY NIKOGO Z WAS NIE ZABRAKŁO!! <3
Temat: Lekcje języka polskiego to sama przyjemność!
Cel: uzasadniam swoje zdanie na różne tematy
Instrukcja do zajęć:
j. polski
1. Spotykamy się na lekcji online (teams).
2. Sprawdzimy zadania, które robiliście w poniedziałek i wtorek.
p. M. Szturo
3. Porozmawiamy o ulubionej lekturze z klasy VI.
4. Porozmawiamy o zdalnym nauczaniu.
5. Zapraszam :)
Temat: Zdjęć cięcie - gięcie. Elementy fotomontażu zdjęć.
Cel: Umiem korzystać z różdżki oraz inteligentnych nożyc, potrafię wyodrębnić na zdjęciu dowolny obiekt i umieścić
go na drugiej ilustracji.
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Dziś poznasz narzędzia takie, jak różdżka i inteligentne nożyce.
informatyka (gr.2)
Instrukcjado lekcji:
p. B. Piątkowska
 Proszę zapisz w zeszycie Temat oraz Cel lekcji, a następnie przejdź do Teams-ów.
 W zakładce Zadania znajdziesz kartę pracy: Zdjęć cięcie-gięcie. Elementy fotomontażu zdjęć.
 W zakładce Pliki znajdziesz pliki, potrzebne do wykonania zadań z karty pracy.
 Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=OL_W-D4waBo
 Wykonaj polecenia z Karty pracy.

 Na koniec przejdź do zakładki Zadania i wypełnij krótką ankietę.
W czasie trwania lekcji pozostaję do Waszej dyspozycji na czacie w Teamsach.
Dziękuję Wam za ten rok szkolny i życzę udanego wypoczynku wakacyjnego☺

j. angielski (gr.2)
p. J. Mytlewska

6

8

1245–1330

1440–1525

j. angielski (gr.1)
p. I. Wiewiórka

etyka
p. A. Stasiak

Temat (Topic): It’s time to summarize, conclude and say” Goodbye!”. Czas na podsumowania, wyciąganie
wniosków i powiedzenie sobie: “Do widzenia!”.
Cel (Aim): Uświadamiam sobie, czego nauczyłem się w bieżącym roku szkolnym i planuję, co chciałbym
udoskonalić w przyszłym roku.
Kochani, zapraszam Was na ostatnią w tym roku lekcję na teams. Wspólnie zrobimy sobie zestawienie wiadomości i
umiejętności z języka angielskiego nabytych w kończącym się już roku szkolnym oraz zbierzemy pomysły, jak jeszcze
lepiej pracować po wakacjach. Podzielimy się także naszymi planami wakacyjnymi (tym razem po angielsku
)
ZAPRASZAM :)
Temat: Summer holidays
Cel: ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, utrwalam słownictwo związane z wakacjami
Instrukcja do lekcji:
 dzisiaj obejrzymy krótki film o Robin Hoodzie, postaci którą wszyscy na pewno znacie, kliknijcie proszę
link https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/robin-hood
 następnie po kliknięciu => Game, wykonaj polecenie, czyli ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności.
 teraz zagramy w gry językowe o tematyce wakacyjnej, oto link:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities
Moi drodzy, to nasz ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, życzę Wam bezpiecznych i wesołych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
Enjoy your summer holidays!
Temat: Rozumiemy i opisujemy emocje
Cel: Wiemy, czym jest empatia, rozumiemy siebie i staramy się wczuć w sytuacje innych osób.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Sytuacje i doświadczenia, z jakimi mierzymy się każdego dnia, wywołują w nas różne emocje zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Ważne jest, by rozpoznawać je w sobie i odpowiednio na nie reagować. Warto także uczyć się
dostrzegać uczucia innych osób oraz dzielić je z nimi - tę zdolność współodczuwania nazywa się empatią. Gdy jej
brakuje, rodzą się negatywne emocje i dochodzi do nieporozumień.
- Usiądź teraz wygodnie i obejrzyj krótki film edukacyjny dotyczący dzisiejszego tematu zajęć.
https://epodreczniki.pl/a/film/DvHkFyUuq
Miłych i bezpiecznych wakacji!

Klasa 6c
lp.

2

godz.

850–935

ŚRODA 24.06

j. angielski (gr.2)
p. A. Krychowiak

WF (gr.1)
p. H. Walczak

Temat: Holiday items.
Cel: znam nazwy przedmiotów, które mogę zabrać na wakacje.
1.Otwórz proszę zeszyt i zapisz temat i cel lekcji
2. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami… Zastanów się, gdzie i jak chciałbyś spędzić tegoroczne wakacje. Zrób w
zeszycie listę rzeczy, które powinieneś zabrać ze sobą, np. namiot, śpiwór, przewodnik, aparat, itd. Możesz
wykonać miniaturowe rysunki i podpisać je angielskim słówkami (znajdziesz je w słowniku). Pamiętaj, im więcej
słówek, tym lepiej
3. Ostatnie zadanie na dziś – wykonaj interaktywną krzyżówkę i poznaj sekretną wiadomość. Link poniżej:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Sum
mer_holidays_-_crossword_bv8166ms
Życzę Ci udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!Enjoyyourholiday
Temat : Joga dla początkujących
Cele: Wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
Powodzenia! Pozdrawiam Was!

3

40

25

9 –10

WF (gr.2)
p. F. Gawroński

Temat : Joga dla początkujących.
Cele: Wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
Powodzenia! Pozdrawiam Was!

4

1035–1120

historia
p. H. Matuszewicz

5

1140–1225

matematyka
p. R. Bartz

Temat: „Gwardia umiera, ale nie poddaje się” – rzecz o bitwie pod Waterloo.
Cel: Poznajemy przebieg ostatniej napoleońskiej bitwy stoczonej pod Waterloo.
Instrukcja: To nasza ostatnia lekcja historii, zapraszam więc na mini seans filmowy. Zwróćcie uwagę na
rozstawienie wojsk francuskich i angielskich ich uzbrojenie oraz przyczyny klęski Napoleona.
https://www.youtube.com/watch?v=Gr4884R44Js
Miłego oglądania! Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji!
Temat: Matematyczne łamigłówki
Cel: bawię się matematyką
Instrukcja:
Drogi uczniu! Droga uczennico!

6

1245–1330

geografia
p. M. Marks-Kotula

7

1350–1435

j. polski
p. A. Stasiak

8

1440–1525

etyka
p. A. Stasiak

Dzisiaj proponuję ci zadania rozrywkowe. Wybierz sam:
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-liczbach-ujemnych-puzzle/
https://szaloneliczby.pl/rozwiaz-rownanie-puzzle/
https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-sredni_29_122
https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-w-pamieci-liczb-wymiernych_35_185
Powodzenia! Udanych wakacji!
Temat: Niezwykłe miejsca na Ziemi
Cel: wiem, dlaczego Ziemia nazywana jest “piastunką życia”.
Drodzy Uczniowie, zapraszam do obejrzenia filmu dokumentalnego pt.”Niezwykłe miejsca na Ziemi” pokazującego wyjątkowość planety, na której rozwinęło się
życiehttps://www.youtube.com/watch?v=2US4mU75TPM
MIŁEGO OGLĄDANIA
Temat: Komunikacja językowa na przestrzeni wieków
Cel: Poznaję etapy rozwoju pisma i alfabetu.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
-Każdego dnia wymieniamy między sobą dziesiątki komunikatów: dyskutujemy ze znajomymi, rozmawiamy przez
telefon, wysyłamy e‑maile, smsy, korzystamy z komunikatorów internetowych. Jednak nie zawsze tak było.
Początkowo porozumiewano się za pomocą gestów, głosu, zmiany intonacji, z czasem słów. To, co dla nas jest
codziennością, dla naszych dalekich przodków stanowiło nie lada osiągnięcie. Uważnie posłuchaj nagrania.
https://epodreczniki.pl/a/film/Dp7nteic2
Miłej pracy!
Temat: Rozumiemy i opisujemy emocje
Cel: Wiemy, czym jest empatia, rozumiemy siebie i staramy się wczuć w sytuacje innych osób.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Sytuacje i doświadczenia, z jakimi mierzymy się każdego dnia, wywołują w nas różne emocje zarówno
pozytywne, jak i negatywne. Ważne jest, by rozpoznawać je w sobie i odpowiednio na nie reagować. Warto także
uczyć się dostrzegać uczucia innych osób oraz dzielić je z nimi - tę zdolność współodczuwania nazywa się empatią.
Gdy jej brakuje, rodzą się negatywne emocje i dochodzi do nieporozumień.
- Usiądź teraz wygodnie i obejrzyj krótki film edukacyjny dotyczący dzisiejszego tematu zajęć.
https://epodreczniki.pl/a/film/DvHkFyUuq
Miłych i bezpiecznych wakacji!

Klasa 6d
lp.

godz.

ŚRODA 24.06
Temat: Nowoczesny świat techniki.
Cel: Interesuję się zmianami jakości życia poprzez wdrażanie nowych technologii.

2

3

850–935

940–1025

technika
p. J. Kalinowski

j. angielski
p. A. Krychowiak

Instrukcja: Proszę zapoznać się z linkami i poszukać czegoś co Was zaciekawi.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXdWhBCCiu4
https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
POWODZENIA
Temat: Skills revision - units 7 - 8.
Cel: powtarzam i utrwalam wiadomości i umiejętności.
Szczegółowe informacje do dzisiejszej lekcji znajdziesz na naszej wirtualnej tablicy; link:
https://pl.padlet.com/akrychowiaksp24/kvg7xpajzxsv Lesson 31
1.Otwórz proszę zeszyt, zapisz temat i cel lekcji
2. Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćwiczenia na stronie 76 i 77 (Plik dźwiękowy do ćwiczenia 5 został podany na
padlecie). Powodzenia
Temat: „Cudze chwalicie, swojego nie znacie” – WAKACJE 2020 w Polsce.
Cel: Znam ciekawe przyrodniczo miejsca w Polsce, które warto zobaczyć w czasie wakacji.
Kochani, to ostatnia lekcja biologii i korzystając z faktu, że zbliżają się wakacje, a możliwości spędzania tego czasu
za granicą są utrudnione, chcę zachęcić Was do zachwytu nad pięknem przyrody naszego kraju.

4

35

20

10 –11

biologia
p. J. Mytlewska

Instrukcja do lekcji:
1. Obejrzyj piękne zdjęcia z różnych zakątków Polski https://www.youtube.com/watch?v=NsXaf-NgAXA
(6:49)
2. Poznaj 10 miejsc w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, oglądając filmik o tym samym
tytulehttps://www.youtube.com/watch?v=NSDizvdBvBQ(3:36)
3. Stwórz swoją checklistę miejsc, które chciałbyś/planujesz zwiedzić w Polsce w tym roku bądź w kolejnych.
ŻYCZĘ WAM CUDOWNYCH WAKACJI, PEŁNYCH FASCYNUJĄCYCH ODKRYĆ PRZYRODNICZYCH
I AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU! J

5

1140–1225

plastyka
p. A. Koprowska

Temat: Powtarzamy wiadomości o technikach plastycznych.
Cel: Przypomnienie wiadomości o technikach plastycznych.
Obejrzyjcie filmy, które przypomną Wam jak posługiwać się technikami plastycznymi takimi jak: akwarela, kredki,
farby akrylowe, farby plakatowe. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie jak pracować w tych technikach
plastycznych i wzbogacicie Wasz warsztat pracy. Wykorzystajcie te wiadomości na lekcjach plastyki w przyszłym

6

7

8

1245–1330

1350–1435

1440–1525

religia

p. M. Roszak

ZS-hokej
p. S. Szachniewicz
ZS-pływanie
p. R. Gorlicki
ZS-hokej
p. S. Szachniewicz
ZS-pływanie
p. R. Gorlicki

roku szkolnym.
Farby akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=7FEK75JSmeU
farby plakatowe: https://www.youtube.com/watch?v=0dzjmFIrC3g
https://www.youtube.com/watch?v=6s7EdG-4qzc&list=PL-RRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3
https://www.youtube.com/watch?v=7EjmNGr3NX8&list=PL-RRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3&index=6
kredki ołówkowe i akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=0nUxhFecovU
https://www.youtube.com/watch?v=ncZVgAmtVVY
https://www.youtube.com/watch?v=KZKUdZ7nLpg
farby akrylowe: https://www.youtube.com/watch?v=u_y2hF87COM
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wesołych i bezpiecznych wakacji
Kochana uczennico, kochany uczniu. Szczęść Boże.
Czas ostatniej lekcji. Na pożegnanie zobacz od serca życzenia.
https://biteable.com/watch/embed/wakacje-oglna2621069?fbclid=IwAR3OtRbW9EuQPxEgSSnvFkHvfC1l8R7sAO61UCf74IebHti5vzmOiGFDDLU
Zostawiam quizz https://view.genial.ly/5ee5ef5af319630d74c4a408/game-quiz-powtorka-klasaszosta?fbclid=IwAR0rpCJdC-8aIQcbY78RT37veuB_diPuTycD4uL0WbV_r5dBfWXCZMM8NjY
DOBRYCH WAKACJI.
Temat: Jak spełniać marzenia i zostać mistrzem!
Cel: Popularyzacja piłki siatkowej oraz motywacja do ciężkiej pracy.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Temat: Jak spełniać marzenia i zostać mistrzem!
Cel: Popularyzacja piłki siatkowej oraz motywacja do ciężkiej pracy.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM

Klasa 6e
lp.

godz.

ŚRODA 24.06

3

940–1025

j. angielski (gr.1)
p. M. Szturo

4

1035–1120

technika
p. J. Kalinowski

Temat: Thisis the end – to już jest koniec
Cel: uświadamiam sobie, jak będzie mi brakowało lekcji angielskiego w czasie wakacji
Instrukcja do zajęć:
1. Tak naprawdę to chciałabym, byście uświadomili sobie, jak dużo słownictwa możecie wykorzystać w
czasie wakacji
, jak dużo już umiecie.
2. Ostatnie zadanie przed wakacjami to s. 76 w ćwiczeniach.
3. Gdy tę stronę uzupełnisz możesz głośno wykrzyczeć: Nowit’stime for HOLIDAY!!!
Temat: Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Cel: Znam zasady bezpiecznego spędzania czasu. Potrafię omówić zasady bezpieczeństwa obowiązujące nad
wodą i w górach.
Instrukcja do lekcji:
Moi drodzy zapoznajcie się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
oraz w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
Proszę zapoznać się z zamieszczonym w plikach poradnikiem „Bezpieczne wakacje”
lub z treściami na stronie: https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
lub https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku.
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1140–1225

j. polski
p. M. Szturo

6

1245–1330

historia
p. H. Matuszewicz

pozdrawiam
Temat: Lekcje języka polskiego to sama przyjemność!
Cel: uzasadniam swoje zdanie na różne tematy
Instrukcja do zajęć:
1. Spotykamy się na lekcji online (teams).
2. Sprawdzimy zadania, które robiliście w poniedziałek i wtorek.
3. Porozmawiamy o ulubionej lekturze z klasy VI.
4. Porozmawiamy o zdalnym nauczaniu.
5. Zapraszam :)
Temat: „Gwardia umiera, ale nie poddaje się” – rzecz o bitwie pod Waterloo.
Cel: Poznajemy przebieg ostatniej napoleońskiej bitwy stoczonej pod Waterloo.
Instrukcja: To nasza ostatnia lekcja historii, zapraszam więc na mini seans filmowy. Zwróćcie uwagę na
rozstawienie wojsk francuskich i angielskich ich uzbrojenie oraz przyczyny klęski Napoleona.
https://www.youtube.com/watch?v=Gr4884R44Js
Miłego oglądania! Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji!

Temat: Relacje Polski z sąsiadami. Dokąd na wakacje?
Cel: znam sąsiadów Polski. Wiem, którzy z sąsiadów są członkami Unii Europejskiej i jakie relacje łączą
je z Polską Drodzy Uczniowie:
geografia
1. Otwórzcie zeszyty ćwiczen na stronie 101
p. M. Marks-Kotula
2. Obejrzyjcie lekcję online ttps://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE
3. Wykonajcie zadanie 1
MIŁEJ PRACY
Temat: Powtarzamy wiadomości o technikach plastycznych.
Cel: Przypomnienie wiadomości o technikach plastycznych.
Obejrzyjcie filmy, które przypomną Wam jak posługiwać się technikami plastycznymi takimi jak: akwarela,
kredki, farby akrylowe, farby plakatowe. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie jak pracować w tych
technikach plastycznych i wzbogacicie Wasz warsztat pracy. Wykorzystajcie te wiadomości na lekcjach
plastyki w przyszłym roku szkolnym.
Farby akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=7FEK75JSmeU
plastyka
farby plakatowe: https://www.youtube.com/watch?v=0dzjmFIrC3g
https://www.youtube.com/watch?v=6s7EdG-4qzc&list=PL-RRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3
p. A. Koprowska
https://www.youtube.com/watch?v=7EjmNGr3NX8&list=PLRRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3&index=6
kredki ołówkowe i akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=0nUxhFecovU
https://www.youtube.com/watch?v=ncZVgAmtVVY
https://www.youtube.com/watch?v=KZKUdZ7nLpg
farby akrylowe: https://www.youtube.com/watch?v=u_y2hF87COM
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wesołych i bezpiecznych wakacji
Temat: Kształtowanie sprawności ogólnej
ZS-koszykówka
Cel: Dbam o zdrowie i kondycję
p. M. Szymkiewicz-Słońska Zapraszam na lekcję online na Teams :-)
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1350–1435

8

1440–1525

9

1530–1615

Temat: Joga dla początkujących
Cele: wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
ZS-piłka
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
p. A. Marciniak
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
Powodzenia! Pozdrawiam Was!
Temat: Kształtowanie sprawności ogólnej
ZS-koszykówka
Cel: Dbam o zdrowie i kondycję
p. M. Szymkiewicz-Słońska Zapraszam na lekcję online na Teams :-)
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1620–1705

Temat: Joga dla początkujących
Cele: wzmocnię korpus swojego ciała oraz rozciągnę mięśnie przykurczone
Instrukcje: wykonaj poniższy trening:
https://www.youtube.com/watch?v=jO7u_OtvLLY
Powodzenia! Pozdrawiam Was!

ZS-piłka
p. A. Marciniak

Klasa 6f
lp.

godz.

ŚRODA 24.06

informatyka (gr.2)
p. M. Marciniak

1

800–845
j. angielski (gr.1)
p. I. Wiewiórka

Temat: Programowanie jest dziecinnie proste!
Cel: utrwalam wiedzę w zakresie programowania.
1. Moi drodzy to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Dziś chciałabym, żebyście pobawili się w
programie Scratch – proponuję wykonanie gry „Minescratch”.
2. Instrukcja do gry: https://youtu.be/0UvaCu_9eus
3. Podczas lekcji jestem dla Was dostępna na Czacie w Teams.
4. Życzę udanych wakacji J
Temat: Summer holidays
Cel: ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, utrwalam słownictwo związane z wakacjami

Instrukcja do lekcji:
 dzisiaj obejrzymy krótki film o Robin Hoodzie, postaci którą wszyscy na pewno znacie, kliknijcie proszę
link https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/robin-hood
 następnie po kliknięciu => Game, wykonaj polecenie, czyli ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności.
 teraz zagramy w gry językowe o tematyce wakacyjnej, oto link:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities
Moi drodzy, to nasz ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, życzę Wam bezpiecznch i wesołych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
Enjoy your summer holidays!
Temat: „Cudze chwalicie, swojego nie znacie” – WAKACJE 2020 w Polsce.
Cel: Znam ciekawe przyrodniczo miejsca w Polsce, które warto zobaczyć w czasie wakacji.
Kochani, to ostatnia lekcja biologii i korzystając z faktu, że zbliżają się wakacje, a możliwości spędzania tego
czasu za granicą są utrudnione, chcę zachęcić Was do zachwytu nad pięknem przyrody naszego kraju.

2

50

35

8 –9

biologia
p. J. Mytlewska

Instrukcja do lekcji:
1. Obejrzyj piękne zdjęcia z różnych zakątków Polski https://www.youtube.com/watch?v=NsXaf-NgAXA
(6:49)
2. Poznaj 10 miejsc w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, oglądając filmik o tym samym
tytulehttps://www.youtube.com/watch?v=NSDizvdBvBQ(3:36)
3. Stwórz swoją checklistę miejsc, które chciałbyś/planujesz zwiedzić w Polsce w tym roku, bądź w
kolejnych.
ŻYCZĘ WAM CUDOWNYCH WAKACJI, PEŁNYCH FASCYNUJĄCYCH ODKRYĆ PRZYRODNICZYCH
I AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU!

3

940–1025

plastyka
p. A. Koprowska

4

1035–1120

matematyka
p. M. Breza-Guściora

5

1140–1225

historia
p. H. Matuszewicz

6

1245–1330

j. polski
p. A. Stasiak

Temat: Powtarzamy wiadomości o technikach plastycznych.
Cel: Przypomnienie wiadomości o technikach plastycznych.
Obejrzyjcie filmy, które przypomną Wam jak posługiwać się technikami plastycznymi takimi jak: akwarela,
kredki, farby akrylowe, farby plakatowe. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie jak pracować w tych technikach
plastycznych i wzbogacicie Wasz warsztat pracy. Wykorzystajcie te wiadomości na lekcjach plastyki w przyszłym
roku szkolnym.
Farby akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=7FEK75JSmeU
farby plakatowe: https://www.youtube.com/watch?v=0dzjmFIrC3g
https://www.youtube.com/watch?v=6s7EdG-4qzc&list=PL-RRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3
https://www.youtube.com/watch?v=7EjmNGr3NX8&list=PLRRI0YHv6ur5ou8ACA7jg2G6AAQXs_H3&index=6
kredki ołówkowe i akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=0nUxhFecovU
https://www.youtube.com/watch?v=ncZVgAmtVVY
https://www.youtube.com/watch?v=KZKUdZ7nLpg
farby akrylowe: https://www.youtube.com/watch?v=u_y2hF87COM
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wesołych i bezpiecznych wakacji
Temat: Działania na liczbach wymiernych
Cel: znam działania na liczbach wymiernych i pamiętam o kolejności działań
Rozwiąż krzyżówkę, dostępna na Teams matematyka 6f Pliki
Powodzenia
Temat: „Gwardia umiera, ale nie poddaje się” – rzecz o bitwie pod Waterloo.
Cel: Poznajemy przebieg ostatniej napoleońskiej bitwy stoczonej pod Waterloo.
Instrukcja: To nasza ostatnia lekcja historii, zapraszam więc na mini seans filmowy. Zwróćcie uwagę na
rozstawienie wojsk francuskich i angielskich ich uzbrojenie oraz przyczyny klęski Napoleona.
https://www.youtube.com/watch?v=Gr4884R44Js
Miłego oglądania! Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji!
Temat: Białe – czarne, dobre – złe, czyli świat przeciwieństw
Cel: Potrafię wskazywać synonimy i antonimy.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Nasz język jest bogaty i pozwala nazywać elementy świata w różnorodny sposób za pomocą:
SYNONIMÓW – wyrazów bliskoznacznych, o podobnym znaczeniu.
ANTONIMÓW – wyrazów o znaczeniu przeciwnym.
Pamiętaj, żeby korzystać z języka świadomie, precyzyjne dobierać słowa, wówczas rozmowa
z Tobą będzie interesująca.
- Na początku wysłuchaj nagrania:
https://epodreczniki.pl/a/biale---czarne-dobre---zle-czyli-swiat-przeciwienstw/DAiuAdOJZ
- Teraz wykonaj ćw. 1, 3, 5.
Miłej pracy!

Temat: Trening mięśni brzucha.
Cele: Wzmocnię mięśnie brzucha i “core”.
Instrukcje:
Wykonaj 5 serii podwójnego ćwiczenia:
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50

35

13 –14

WF-F (gr.2)
p. O. Chytrowski

1. Spięcia brzucha leżąc (takie jak zawsze) x30
2. Unoszenie nóg i bioder w górę (ręce pod tyłkiem) x15
Przerwa 1,5 min - całość wykonaj 5 x
Powodzenia!

8

1440–1525

etyka
p. A. Stasiak

Temat: Rozumiemy i opisujemy emocje
Cel: Wiemy, czym jest empatia, rozumiemy siebie i staramy się wczuć w sytuacje innych osób.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Sytuacje i doświadczenia, z jakimi mierzymy się każdego dnia, wywołują w nas różne emocje zarówno
pozytywne, jak i negatywne. Ważne jest, by rozpoznawać je w sobie i odpowiednio na nie reagować. Warto także
uczyć się dostrzegać uczucia innych osób oraz dzielić je z nimi - tę zdolność współodczuwania nazywa się
empatią. Gdy jej brakuje, rodzą się negatywne emocje i dochodzi do nieporozumień.
- Usiądź teraz wygodnie i obejrzyj krótki film edukacyjny dotyczący dzisiejszego tematu zajęć.
https://epodreczniki.pl/a/film/DvHkFyUuq
Miłych i bezpiecznych wakacji!

