
 

30.04.2020 czwartek 
 

 
JĘZYKA POLSKI 
 

Lekcja Pobierz 
 
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
kl.6b-rozwiązanie-zadania-z-29.04Pobierz 
kl.6b-30.04-konspekt-lekcjiPobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie! 
 
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 
Witajcie! 
kl.6c-zajęcia-z-wychowawcą-30.04Pobierz 
Pozdrawiam! 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Quiz z siatkówki 
Dzisiaj sprawdzicie waszą wiedzę z przepisów z piłki siatkowej. Chciałbym, żebyście rozwiązali 
test z siatkówki i przesłali na adres w.widawski@sp18-pszczyna.pl (do wtorek 05.05.2020).  
Quiz zawiera 17 pytań. Test zawiera pytania, na które w większości powinniście znać odpowiedzi, 
jeśli uważnie słuchacie na lekcjach. Znajdują się też pytania trudniejsze. Powinniście sobie dać 
rade. Poczytajcie wcześniej na temat wymiarów boiska, czasu trwania meczu i innych 
podstawowych przepisów. 
 
Link: http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/ 
 
Powodzenia! 
 
RELIGIA 
 

klasa-6-temat-14-2Pobierz 
 
INFORMATYKA GR1 
 
Dzień dobry, 
W tym tygodniu powtarzamy umiejętności w programie Scratch. Spróbuj wykonać podobną grę 
/oczywiście możesz ją zmodyfikować:)/: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac, 
 
nic nie przesyłaj tylko poćwicz. Pozdrawiam 
 
 

29.04.2020 środa 
 

 
MATEMATYKA 
Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-28.04Pobierz 
kl.6b-29.04-konspekt-lekcjiPobierz 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-6b-i-6d-30.04.20-czwartek-2.pdf
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http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-30.04-konspekt-lekcji.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6c-zaj%C4%99cia-z-wychowawc%C4%85-30.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6c-zaj%C4%99cia-z-wychowawc%C4%85-30.04.pdf
mailto:w.widawski@sp18-pszczyna.pl
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http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-28.04.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/kl.6b-29.04-konspekt-lekcji.pdf
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Pamiętaj! kartkówka na EDUELO! 
 
Pozdrawiam Was serdecznie! 
 
RELIGIA 
 

klasa-6-temat-38Pobierz 
 
JĘZYK ANGIELSKI 

Hello everyone  
Przypomnijcie sobie nazwy chorób i urazów. Ile potraficie wymienić nie zaglądając do zeszytu lub 
podręcznika? Teraz sprawdźcie resztę… 
Dziś przed nami historyjka. Topic: Zuzia and friends. Zanim zaczniecie jej słuchać i czytać powiem 
tylko, że w historyjce pojawi się zupełnie nowy dla was czas – Present Perfect. O nim będziemy 
mówić dokładnie następnym razem, ale np. 
I haven`t been to this house – nie byłem w tym domu 
Have you cycled to school before? – czy jechałeś kiedyś na rowerze do szkoły? 
Have you ever run 4 km? – czy przebiegłeś kiedyś 4 km? 
Posłuchacie i przeczytajcie historyjkę na str. 90 i 91. 
W zeszycie zapiszcie wyrażenia everyday english: 
-Co to oznacza? – What does that mean? 
–Biedny Alex! – Poor Alex! 
–To długa droga – It`s a long way 
–Dobra robota! – Well done! 
-Jak się czujesz? – How are you feeling? 
Słówka, których możecie nie znać, również zapiszcie: 
HEALTHY – zdrowy 
CYCLE – jechać na rowerze 
RING THE BELL- zadzwonić dzwonkiem 
FITNESS APP – aplikacja fitnesowa:) 
i jeszcze nazwy emocji: 
ANGRY – zły HAPPY – szczęśliwy SAD- smutny SCARED -przestraszony 
SURPRISED – zaskoczony, zdziwiony TIRED – zmęczony 
Wykonajcie proszę zadanie 3 ustnie, czyli odpowiedzcie na pytania do historyjki. 
Przeczytaj na głos wszystko, co dziś zapisałeś(aś) w zeszycie. 
Have a nice Day #behappy 
 
JĘZYK POLSKI 
 

Lekcja 
 
HISTORIA 
 
Dzień dobry! 
Dzisiejszą lekcję znajdziecie na www.kahoot.it PIN 05788469 lub tutaj 
Zapisz do zeszytu-Temat: Upadek Rzeczpospolitej. 
Po II rozbiorze dochodzi w roku 1794 do powstanie, na czele którego staje Tadeusz Kościuszko. 
Po przegranej w bitwie pod Maciejowicami powstanie upada i dochodzi do III rozbioru Polski.  
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 
 
 
 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/klasa-6-temat-38.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/klasa-6-temat-38.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-6b-i-6d-29.04.20-%C5%9Broda-1.pdf
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/05788469?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1588072054110


INFORMATYKA GR1 
 
Dzień dobry, 
W tym tygodniu powtarzamy umiejętności w programie Scratch. Spróbuj wykonać podobną grę 
/oczywiście możesz ją zmodyfikować:)/:  
https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac, 
nic nie przesyłaj tylko poćwicz.  
Pozdrawiam 
 
MUZYKA 
 
W tym tygodniu oglądamy bajki!!!  Produkcje te powstały do gotowych utworów muzycznych – 
czyli najpierw była muzyka a dopiero potem powstał obraz. Oglądając filmy, skupcie się przede 
wszystkim na dźwiękach. Napiszcie mi, proszę, które elementy muzyki (rytm, melodia, tempo, 
dynamika itd.) stapiają się z obrazem i w jaki sposób (np. gdy zwiększa się tempo utworu, to obraz 
też nabiera szybkości …). 
1. Ludwik van Beethoven – V symfonia c-moll op.67, cz1. Allegro con brio 
link: https://www.youtube.com/watch?v=gKfFDgwKFmM 
2. Paul Dukas – poemat symfoniczny pt. „Uczeń Czarnoksiężnika” 
link: https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24 
3. Dmitrij Szostakowicz – II Koncert fortepianowy F-dur, op. 102, cz. 1 Allegro 
link: https://www.youtube.com/watch?v=gFanayBhyeA 
s.witula@sp18-pszczyna.pl 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Dzień dobry! 
Na dzisiejszych zajęciach doskonalimy odbicia sposobem górnym w siatkówce. Głównie są to 
ćwiczenia w pozycjach niskich. Potrzebna piłka- niekoniecznie do siatkówki, tylko taka, którą dacie 
radę odbijać oraz ściana lub szafa. Ćwiczenia służą w opanowaniu piłki, kontroli nad nią i 
orientacji w przestrzeni. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g 
Powodzenia! 
 
 

28.04.2020 wtorek 
 

 
 
JĘZYK POLSKI 
 

Wykresy 
Konspekt lekcji 
 
HISTORIA 
 
Dzień dobry! 
Dzisiejszą lekcję znajdziecie na www.kahoot.it PIN 0902708 lub tutaj 
Zapisz do zeszytu- Konstytucja 3 maja. 
Po I rozbiorze chciano dokonać reform. W tym celu zwołano w 1788 roku sejm. Wprowadził on 
wiele zmian (m.in. zniósł liberum veto) oraz uchwalił 3 V 1791 konstytucję. Niechętni zmianom 
magnaci zawiązali konfederację targowicy i poprosili Rosję o pomoc. W 1793 po przegranej wojnie 
dochodzi do II rozbioru.  
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac
mailto:s.witula@sp18-pszczyna.pl
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-6-str.-90-pol.-6-wykresy-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-6b-i-6d-28.04.20-wtorek-1.pdf
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/0902708?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1587991196386


JĘZYK ANGIELSKI 
 
Dzień dobry, dzisiejsza lekcja tu: 
kl 6 u7 l1Pobierz 

 
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
Rozwiązania zadań z lekcji z 27.04: 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-27.04Pobierz 
Lekcja: 
kl.6b-28.04-konspekt-lekcjiPobierz 
Pozdrawiam! 
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
 
Witajcie. 
Lekcja: 
kl.6-28.04-zajęcia-rozwijające-kreatywnośćPobierz 
Pozdrawiam! 
 
 

27.04.2020 poniedziałek 
 

 
MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
Otwórzcie poniższy plik i sprawdźcie zadania z ostatniej lekcji: 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-23.04Pobierz 
Następnie otwórzcie poniższy plik i postępujcie zgodnie z instrukcją: 
kl.6b-27.04Pobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie! 
 
JĘZYK POLSKI 
 
Temat: Okolicznik – ćwiczenia. 

1. Rozumiem, że może Ci się wydać to nudne i niepotrzebne. 
2. Uwierz, zadaję Ci tylko to, co wiedzieć i umieć musisz, byśmy mogli po powrocie w dawne 

warunki szybko, w klasie, mimo maseczek, wbrew zakazowi, sprawnie  wszystko 
powtórzyć. 

3. Ufam, że rozpoznałeś „tłuste” słowa jako okoliczniki. 
4. Czas ćwiczeń:  str.89 pol. 3 
5. Wykresy: str. 90 pol. 6 (cztery wykresy) – poprawne wykresy zamieszczę na stronie. 

Porównasz, ewentualnie poprawisz. Jeśli zasłużyłeś na dobra ocenę, dasz mi znać 
Notatka 
Temat: Dopełnienie. 

1. Jeszcze tylko dopełnienie 
2. Pobierz i wpisz do zeszytu notatkę. 
3. Ćwiczymy: „cienias” str. 95 ćw. 1 – nie powinno być kłopotu 
4. Str. 95 ćw. 2. 
5. Niech moc będzie z tobą!  Ja też jestem z Tobą! 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
grupa chłopców 

Witajcie moi Drodzy!  
Temat:  Zarządzanie sobą 
Co kryje się pod tematem dzisiejszej lekcji? Zarządzanie sobą to różne decyzje związane między 
innymi z zagospodarowaniem czasu, a także z  dokonywanymi wyborami dotyczącymi sposobu 
życia.  
1.Przeczytaj informacje na załączonej karcie pracy 
wdz-klasa6-lekcja4-2-1.pdfZarzadzanie-sobą-2-1Pobierz 
2.Zobacz film:  https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-rozciagnac-czas 
Przygotuj plan działań dotyczący wybranego zagadnienia: 

 aktywności fizycznej 
 higieny osobistej 
 zdrowego sposobu odżywiania się 

Pomocne pytania: Co chcesz zrobić? Po co chcesz to zrobić? W jaki sposób? Kiedy? 
Miłego dnia! 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Na poniedziałkową lekcję mam dla was propozycje ćwiczeń ogólnorozwojowych. Będziemy 
wzmacniać ramiona, brzuch, nogi i grzbiet. Potrzebna Wam będzie dowolna piłka, ale za nim 
rozpoczniemy wykonaj rozgrzewkę. 
– piłka trzymana oburącz w rękach i skip A-30s 
–  piłka trzymana oburącz w rękach i skip C-30s 
– w postawie krążenia piłki wokół tułowia-4x na prawą stronę i 4x na lewą stronę 
– piłka na podłodze i przeskoki obunóż nad piłką -8x 
– siad rozkroczny- toczenie piłki wokół nóg, tułowia-całego ciała-3x na stronę 
– „pompki” z piłką-prawa dłoń na piłce i 3 pompki, następnie lewa dłoń na piłce i 3 pompki 
– leżenie tyłem, nogi ugięte , piłka między stopami, unosimy tułów do góry-„brzuszki”-15x 
 
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 
 
PLASTYKA 
Dzień dobry:) 
Temat lekcji: Projekt domu marzeń 
Przygotuj kredki ołówkowe, pisaki i kartkę z bloku w formacie A4. Narysuj dom swoich marzeń. 
Może to być dom niezwykły. Wykonaj zdjęcie swojej pracy i umieść na padlecie (podpisz swoją 
pracę): https://padlet.com/bczernecka/6s62pto5itms hasło: plastyka 
    
Miłej pracy:) 
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