
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  13.04.2021 r.  

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 

 

Muzyka 

J.Buchowska 

Temat: Zaśpiewajmy, 

zagrajmy i zatańczmy 

razem! 

- zaśpiewamy piosenkę 
Tyle słońca w całym 
mieście 

Zapraszam na Teams o godz. 8.10 
 

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: Muzycznie na 

języku polskim: Niezwykły 

koncert Wojskiego- 

poznajemy fragment „Pana 

Tadeusza” A. Mickiewicza. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

Do zobaczenia  

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A.Wlazło 

Temat: Dlaczego kłamstwo 

nie popłaca – dyskusja na 

podstawie lektury. 

1. Powiedz, czym jest kłamstwo, kiedy i dlaczego 

kłamiemy oraz jakie są tego konsekwencje. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Sprawdź w słowniku internetowym znaczenie hasła 

„kłamstwo” oraz poszukaj frazeologizmów, w których 

to słowo występuje. 

4. Zabierz głos w dyskusji, jak mogłaby się potoczyć 

historia Anieli, gdyby od razu powiedziała prawdę; sąd 

nad kłamstwami Anieli. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 



3 
Matematyka 

A. Nowik 

Temat: Upraszczanie 
wyrażeo algebraicznych-
dwiczenia. 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Karta pracy Lekcja on line 

3 
Matematyka 

A.Węgrzyn 

Temat: Objętośd 

ostrosłupa. 

Cele: 

- znasz wzór na objętośd 

ostrosłupa, 

- obliczasz objętości 

ostrosłupów. 

 

        Lekcja na platformie TEAMS 

 

Rozwiązywanie zadao przygotowanych przez nauczyciela. 

          

 

Lekcja  online. 

5,6 
Wf dz 

B.Lewandowska 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności 

wzmacniania mięśni 

posturalnych. 

 

Temat: Mięśnie 

posturalne. Informacje 

ogólne. 

Przygotuj wygodny strój do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

 

Rozgrzewka: 

 

Układ ćwiczeń wzmacniających mm posturalne 

https://www.youtube.com/watch?v=wxODqXxz2K0 

 

Informacje dotyczące mm posturalnych 

https://polish.mercola.com/sites/articles/archive/2018/07/20/najlepsze-

cwiczenia-abs.aspx 

 

Zapraszam na lekcję 

 on line 

5,6 

 

WF Chł 

K. Adamczak 

 

Temat: Ćwiczenia 

rozwijające całe ciało na 

bazie sportów walki. 

 

 Witajcie   

Dzisiaj coś dla wojowników  

Częśd pierwsza … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpw

IPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj  

 

Zapraszam na lekcję online 

https://www.youtube.com/watch?v=wxODqXxz2K0
https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj
https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj


 

 

 

Temat:  Ćwiczenia 

rozwijające całe ciało na 

bazie sportów walki - 

doskonalenie 

 

 

 
…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA

2MBpqmXendZjLLTDczIfSm  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

 

Pozdrawiam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZjLLTDczIfSm
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZjLLTDczIfSm

