
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  20.04.2021 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: Z dziejów muzyki – 

złoty wiek muzyki polskiej 

- posłuchamy polskiej 

muzyki renesansowej 

- poznamy 
najwybitniejszych 
kompozytorów muzyki 
renesansowej 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem. 

Pozdrawiam ;)  

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: Spotkanie z  

mistrzem słowa Janem 

Kochanowskim. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

Do zobaczenia  

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A.Wlazło 

Temat: Poznajemy 

przydawkę i sposoby jej 

wyrażania. 

1. Przypomnij sobie informacje o podmiocie i orzeczeniu. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wskaż określenia rzeczowników w tekście str. 261. 

4. Zapoznaj się z definicją przydawki i obejrzyj filmik do 

tematu.  
https://www.youtube.com/watch?v=Y-uhhvzVr-4 

Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

3 
Matematyka 

A. Nowik 

Temat: Liczba 

spełniająca równanie – 

ćwiczenia. 

 
Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Karta pracy 

Lekcja on line 



3 
Matematyka 

A.Węgrzyn 

 

Temat: Porównywanie 

liczb – dwiczenia. 

Kryteria: 

- znasz pojęcie liczby 

ujemnej, liczb 

przeciwnych 

 i wartości bezwzględnej, 

- porównujesz liczby 

wymierne. 

 

         

Lekcja na platformie TEAMS 

 

Zeszyt dwiczeo str. 78 zad. 11,12,13, str. 79 zad. 14,15,16,17 

  

 

        

 

Lekcja  online. 

5,6 
Wf dz 

B.Lewandowska 

Temat: Doskonalenie 

postawy siatkarskiej w 

obronie i w ataku 

 

 

Temat: Doskonalenie 
umiejętności odbid oburącz 
górą i dołem 

Przygotuj wygodny strój do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

Potrzebujesz BALON! 

Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sr5kscR2mW0 

 

Zapraszam!!! 

 

Zapraszam na lekcję 

 on - line 

5,6 

 

WF Chł 

K. Adamczak 

 

Temat: Połączenie prostych 

dwiczeo, łatwych do 

powtórzenia choreografii i 

elementów stretchingu. 

 Witajcie   

Dzisiaj gimnastycznie  

Częśd pierwsza … 

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4  

Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk
https://www.youtube.com/watch?v=sr5kscR2mW0
https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4


 

 

Temat:  Połączenie 

prostych dwiczeo, łatwych 

do powtórzenia 

choreografii i elementów 

stretchingu - częśd 2 

 

 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

Pozdrawiam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ

