
 

22.05.2020 piątek 
 

 

TECHNIKA 
 

1. Temat: Osiedle dla każdego. 
2. Proszę przeczytać infografikę na stronie 7 w podręczniku a następnie wykonać kartę pracy: 
karta-pracy-na-osiedlu 
3. Karta nie jest na ocenę,  nie wysyłamy na maila. 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello:) 
Dziś zapraszam do treningu online: 
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl  
wybieramy klasa VI i unit 7.  
Trenujcie! Have fun! 
 

GEOGRAFIA 
 

Litwa-i-Białoruś-klasa-6-skonwertowany-1Pobierz 
 

BIOLOGIA 
 

Dzień dobry Klaso  
Dzisiaj kończymy dział „Kręgowce zmiennocieplne”. Zgodnie z ustaleniami Twoim zadaniem 
będzie rozwiązanie testu KAHOOT. 
Przygotuj komputer, laptop lub telefon-smartfon – z dostępem do Internetu. 
Włącz komputer/laptop/smartfon, wpisz adres www.kahoot.it oraz podaj PIN: 07154741 
Podpisz się imieniem i nazwiskiem. 
Test będzie aktywny do godziny 20:00. 
Powodzenia! 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry! 
Dziś proponuję  – rozciąganie dla każdego 
Rozciągaj się w domu, aby poprawić sylwetkę, uelastycznić mięśnie i skorygować wady postawy. 
Ćwiczenia przeznaczone są dla każdego. Możesz wykonywać je codziennie, nawet w piżamie 
rano lub przed pójściem spać albo na zakończenie wcześniejszego treningu np. tabaty. Rozciągaj 
się codziennie i poczuj zmiany już po kilku dniach. Zapraszam do domowych ćwiczeń. 
link:https://www.youtube.com/watch?v=kkz_UCpxRk0&fbclid=IwAR250OVDRFHI-
zuXK0aF8tVwG3lFYo-rlP62D4x5-xt_XAkcVcxTlfC5FPA 
Dobrej i przydatnej zabawy! 
 

INFORMATYKA GR 2 
 

ozdobna-ramkaPobierz LEKCJĘ 
 
 

21.05.2020 czwartek 
 
 

JĘZYKA POLSKI 
 
Pobierz lekcję 

http://technika.cba.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/karta-pracy-na-osiedlu.pdf
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Litwa-i-Bia%C5%82oru%C5%9B-klasa-6-skonwertowany-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Litwa-i-Bia%C5%82oru%C5%9B-klasa-6-skonwertowany-1.pdf
http://www.kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=kkz_UCpxRk0&fbclid=IwAR250OVDRFHI-zuXK0aF8tVwG3lFYo-rlP62D4x5-xt_XAkcVcxTlfC5FPA
https://www.youtube.com/watch?v=kkz_UCpxRk0&fbclid=IwAR250OVDRFHI-zuXK0aF8tVwG3lFYo-rlP62D4x5-xt_XAkcVcxTlfC5FPA
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/ozdobna-ramka-kl-6.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/ozdobna-ramka-kl-6.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.-6b-6d-21.05-czw.-6d-22.05-pi%C4%85t.-6b-25-pon-1.pdf


MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-20.05Pobierz ROZWIĄZANIA 
kl.6b-21.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
karta-pracy-21.05Pobierz KARTĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 

Witajcie. 
lekcja-21.05Pobierz LEKCJĘ 
SAMOOCENA-UCZNIA Pobierz 
Pozdrawiam. 
 

RELIGIA 
 

klasa-6-temat-61Pobierz 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Dzień dobry! 
Dzisiaj utrwalimy pojęcie tętno oraz, jak je mierzymy. Materiał zawiera wyjaśnienie pojęcia tętno oraz 
prowadzący wyjaśnia co się dzieje z pulsem po wysiłku, jak również gdzie powinniśmy je mierzyć. 
Wykonujcie polecenia razem z osobą, która prowadzi zajęcia. W sposób jasny i przystępny przypomni znany 
temat. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU 
Konkretnie! 
 

INFORMATYKA GR 1 
 

ozdobna-ramka Pobierz LEKCJĘ 
 
 

20.05.2020 środa 
 

 

HISTORIA 
 

6b Księstwo Warszawskie cz.1Pobierz lekcję 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Pobierz lekcję 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello:) 
Topic: E-mail. 
Dziś piszemy e-mail ze szpitala. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na str. 97 w 
podręczniku. E-mail na którym możecie się wzorować jest w zadaniu 7. Zwróćcie uwagę 
na tabelkę z wyrażeniami używanymi w e-mailu, do tabelki dopasujcie jeszcze wyrażenia z 
zadania 6: How are things? do lewej kolumny, That`s all for now – do środkowej, a Love – do 
prawej. W e-mailu powinny znaleźć się takie informacje: dlaczego jesteś w szpitalu, kiedy tam się 
znalazłeś, kto cię odwiedził i co ci przyniósł. Pamiętaj o użyciu wyrażeń z tabelki a także o czasie 
przeszłym i perfect:) 
Na Wasze prace czekam do piątku:j.skowronska.sp6@gmail.com 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-20.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-20.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-21.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-21.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/karta-pracy-21.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/karta-pracy-21.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/lekcja-21.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/lekcja-21.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/SAMOOCENA-UCZNIA.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/SAMOOCENA-UCZNIA.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6-temat-61.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6-temat-61.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/ozdobna-ramka-kl-6.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/ozdobna-ramka-kl-6.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-Ksi%C4%99stwo-Warszawskie-cz.1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-Ksi%C4%99stwo-Warszawskie-cz.1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-20.05.-%C5%9Broda.pdf
mailto:j.skowronska.sp6@gmail.com


MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-19.05Pobierz ROZWIĄZANIA 
kl.6b-20.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry 
Na dzisiejszą lekcje przygotowałem dla was coś specjalnego. Na pewno potrzebne będą mocne 
ręce, troszkę koordynacji i umiejętności piłkarskie. Jest to wyzwanie dla osób chętnych. Jeśli uda 
ci się wykonać proponowane przeze mnie ćwiczenie wyślij filmik na adres 
w.widawski@sp18-pszczyna.pl trzymam kciuki ! Powodzenia 
https://www.youtube.com/watch?v=ukAMFPx_Th4 
 

RELIGIA 
 

klasa6-temat-60Pobierz 
 

MUZYKA 
 

W tym tygodniu uczymy się czytać! I mówić!  I to wyraźnie! Bardzo proszę, przepisz do zeszytu 
notatkę, a następnie naucz się czytać wszystkie trudne zdania zapisane poniżej. Na koniec naucz 
się śpiewać piosenkę pt. „Ciągle pada”, do której linki załączam poniżej notatki: 
Temat: Głos to też instrument. 
Piosenki, które śpiewamy, to nie tylko rytm i melodia, ale także tekst. Jest on bardzo ważny. 
Dlatego w trakcie śpiewania musimy bardzo wyraźnie wymawiać wszystkie słowa.  Dobra 
dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów, pomaga w wydobywaniu pięknych dźwięków. 
„Łamijęzyczki” – (czytaj je głośno i wyraźnie) 
– Szedł Sasza suchą szosą, same nogi Saszę niosą 
– W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie 
– Stół z powyłamywanymi nogami 
– I cóż, że ze Szwecji? 
– Mała buła była dla muła 
link: https://www.youtube.com/watch?v=r1CM68Z3z0A 
(tekst znajduje się poniżej filmiku, w pierwszym komentarzu, trzeba rozwinąć klikając w tekst: 
pokaż więcej) 
i karaoke: 
link: https://ising.pl/czerwone-gitary-ciagle-pada-piosenka 
Pozdrawiam! 
Wasza Pani od muzyki!! 
 
 

19.05.2020 wtorek 
 

 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-18.05Pobierz ROZWIĄZANIA 
kl.6b-19.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 
 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-19.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-19.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-20.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-20.05-lekcja.pdf
mailto:w.widawski@sp18-pszczyna.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ukAMFPx_Th4
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-60.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-60.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-18.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-18.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-19.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-19.05-lekcja.pdf


JĘZYK POLSKI 
 
Pobierz inf. dotyczące sprawdzianu 
Pobierz lekcję 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello:) 
Dziś pracujemy z tekstem: Have a good sleep, który znajdziecie na str. 96. Włączcie nagranie i 
przeczytajcie tekst szukając informacji potrzebnych do uzupełnienia zdań w zadaniu 1. Teraz 
przyjrzyjcie się zdaniom w zadaniu 2 i zapiszcie czy są prawdziwe czy fałszywe. Tekst trzeba 
będzie przeczytać jeszcze raz (albo dwa:) Jeżeli w tekście są słowa, których nie rozumiecie to 
proszę je sprawdzić i zapisać w zeszycie. 
That`s it:) Sprawdźcie proszę w dzienniku czy nie macie jakiś bz, w środę wszystkie bz zamieniają 
się w 1. 
#staytuned 
 

HISTORIA 
 

6b Po III rozbiorze.Pobierz lekcję 
 
 

18.05.2020 poniedziałek 
 

 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl. 6b-rozwiązania-zadań-z-14.05Pobierz ROZWIĄZANIA 
kl. 6b-18.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Pobierz konspekt na dwie lekcje 
 

PLASTYKA 
 

Dzień dobry:) 
Temat lekcji: Fontanna – forma przestrzenna 
Przygotuj różne materiały, na przykład: masę solną lub papierową, glinę, różnorodne opakowania, 
papiery, kamyki, szyszki, patyki, muszelki i inne materiały. Zaprojektuj fontannę do ogrodu lub 
parku. Wykonaj ją jako formę przestrzenną. Zdjęcie swojej pracy umieść na tablicy 
plastycznej: https://padlet.com/bczernecka/6s62pto5itms    hasło: plastyka 
Miłej pracy:) 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry. 
Na poniedziałkową lekcje przygotowałem dla was krótką sesje jogi czyli to, co lubicie najbardziej, 
znane Wam jako rozciąganie  Dzisiaj skupimy się na otwieraniu bioder. Jest to ważna kwestia 
ponieważ prowadzimy siedzący styl życia, który sprawia, że nasze mięśnie zaczynają się skracać  
i spinać. Napięte biodra mogą prowadzić do całej masy komplikacji 
Możesz cierpieć na ból w dole pleców, przemieszczenia w kręgosłupie, a nawet kontuzje. 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-inf.-spr.-19.05.-wtorek.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-inf.-spr.-19.05.-wtorek.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-6d-19.05.-wtorek.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-Po-III-rozbiorze..pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6b-Po-III-rozbiorze..pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-14.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-14.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-18.05.-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-18.05.-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/6d-15-i-18.05-pi%C4%85tek-pon.-6b-18.08-pon-1.pdf
https://padlet.com/bczernecka/6s62pto5itms


Jeśli pojawi się jakakolwiek dysfunkcja w biodrze od razu zauważymy ją podczas chodu, a także 
znajdzie ona odbicie kondycji kręgosłupa. Biodra są miejscem najbardziej zapomnianym przez 
nasze ciała, a rozciągnięcie ich niesie ze sobą same pozytywne skutki, jestem pewien, że efekty 
zobaczycie już po pierwszej sesji. 
https://www.youtube.com/watch?v=2bAZltfucvU&t=550s 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
grupa dziewcząt 
 

KLASA-VI.doc-dziewczyny-18.05Pobierz 
wdz-klasa6-lekcja5-dziewczeta-2Pobierz 
 
 

http://anatomiajogi.pl/warsztaty/otwieranie-bioder.html
https://www.youtube.com/watch?v=2bAZltfucvU&t=550s
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/KLASA-VI.doc-dziewczyny-18.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/KLASA-VI.doc-dziewczyny-18.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/wdz-klasa6-lekcja5-dziewczeta-2.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/wdz-klasa6-lekcja5-dziewczeta-2.pdf

