
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: Muzyka z 

dedykacją. Nauka piosenki 

Profesor Robert 

- poznamy utwory różnych 

kompozytorów 

- zaśpiewamy piosenkę 
Profesor Robert 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem. 

Pozdrawiam ;)  

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: Ponadczasowość i 

aktualność utworów 

Mistrza z Czarnolasu. 

Bogactwo środków 

poetyckich we fraszkach 

Jana Kochanowskiego. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia  

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A.Wlazło 

Temat: Dosłowne i 

metaforyczne odczytanie 

wiersza pt. „Matematyk”. 

1. Obejrzyj obraz  

https://pl.painting-planet.com/kompozycja-viii-wassily-

kandinsky/ 

Z jakimi dziedzinami nauki (lub przedmiotami w szkole) 

kojarzy ci się ten obraz? 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj wiersz str. 275. 

Wykonaj zadania do wiersza wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

3 
Matematyka 

A. Nowik 

Temat: Rozwiązywanie 
równao. 

Spotykamy się na Teams Lekcja on line 

https://pl.painting-planet.com/kompozycja-viii-wassily-kandinsky/
https://pl.painting-planet.com/kompozycja-viii-wassily-kandinsky/


Rozwiązywanie zadao 4,5,6. 

3 
Matematyka 

A.Węgrzyn 

Temat: Dodawanie liczb 

wymiernych – dwiczenia. 

- znasz algorytm 

dodawania liczb, 

- dodajesz liczby 

wymierne. 

Lekcja na platformie TEAMS. 

Zeszyt dwiczeo str. 81 zad. 3,4,5,6,7 

 

Lekcja  online. 

5,6 
Wf dz 

B.Lewandowska 

Temat: Nauka 

umiejętności rozegrana 

piłki w ataku w minipiłce 

siatkowej - 

 

Temat: Nauka 
umiejętności zbicia piłki po 
prostej 

Przygotuj wygodny strój do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

Potrzebujesz BALON!   

 Zestaw ćwiczeń z rozgrzewką: 

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

Siatkówka, ćwiczenia z balonem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMKV4jl7JVU 

https://www.youtube.com/watch?v=myvY5FYNmnk 

 

Zapraszam na lekcję 

 on - line 

5,6 

 

WF Chł 

K. Adamczak 

 

Temat: Szybka rozgrzewka 

przed bieganiem. 

 

 

 

 

 

 Witam Was serdecznie   

Dzisiaj dalej o bieganiu  

Elementy rozgrzewki … 

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  

 
 
 
 
 

Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY


Temat:  Technika biegu - 3 

najważniejsze elementy 

 
 

…. i „tajemniczy” Pan Mietek 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

 

Pozdrawiam  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I

