
 

08.05.2020 piątek 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Hello my dear students:) 
Topic: At the doctor`s – dialogi u lekarza. 
Posłuchajcie proszę i przeczytajcie dialog na str. 93. 
Odpowiedzcie na pytania w zad. 1. 
Posłuchajcie i przeczytajcie dialog ponownie z nagraniem. 
Wykonajcie proszę zadanie 3 z nagraniem: zapiszcie w zeszycie z jakim problemem przychodzą 
wymienione osoby do lekarza i co radzi lekarz. 
Teraz zadanie 4: najpierw przeczytajcie wypowiedzi a-e, posłuchajcie nagrania i dopasujcie te 
zdania do rozmówców 1-4. 
Na koniec przygotujcie podobny dialog, zmieniając niebieskie wyrazy i przećwiczcie go z 
koleżanką / kolegą / siostrą / bratem / kuzynką / mamą / tatą lub lustrem. 
Take care #studyathome 
 

GEOGRAFIA 
 

Zmiany-w-przemysle-Niemiec-klasa-6-skonwertowany-2Pobierz 
 

BIOLOGIA 
 
Dzień dobry! 
Przegląd i znaczenie gadów Pobierz 
Owocnej pracy! 
 

TECHNIKA 
 

Dzień dobry, 
Pobierz lekcję: rodzaje rysunków technicznych 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Dzień dobry! 
Na kolejnej lekcji druga część Testu Zuchory, a mianowicie próba gibkości. 
Gibkość jest jedną z bardzo ważnych składowych motoryczności człowieka. Definiuje się ją, jako 
zdolność do wykonywania ruchów z dużą amplitudą i odnosi się ją do całego aparatu ruchu. 
Na czym polega próba gibkości? 
GIBKOŚĆ 
Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon 
w przód. 
W zależności od tego, w jaki sposób udało ci się wykonać skłon, masz do wyboru: 
  – chwyciłem oburącz za kostki albo 
 – palcami obu rąk dotknąłem palców stóp albo 
 – palcami obu rąk dotknąłem podłoża albo 
– wszystkimi palcami obu rąk dotknąłem podłoża albo 
– dotknąłem dłońmi podłoża albo 
 – dotknąłem głową kolan 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zmiany-w-przemysle-Niemiec-klasa-6-skonwertowany-2.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zmiany-w-przemysle-Niemiec-klasa-6-skonwertowany-2.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6a-i-6b-pi%C4%85tek-8-maja-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa-6a-i-6b-pi%C4%85tek-8-maja-1.pdf
http://technika.cba.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/rodzaje-rysunk%C3%B3w-technicznych.pdf


 
Przed wykonaniem JEDNEJ PRÓBY- przeprowadź dowolną rozgrzewkę. Pamiętaj o ćwiczeniach 
rozciągających. 
Proszę do 11 maja o przesłanie wyniku próby na adres w.widawski@sp18-pszczyna.pl 
W tytule podaj: imię, nazwisko, np. Jan Kowalski, palcami obu rąk dotknąłem podłoża. 
Pamiętaj, że nie możesz uginać nóg w kolanach!!!!! 
W. Widawski 
 

INFORMATYKA GR 2 
 
Pobierz LEKCJĘ 
 
 

07.05.2020 czwartek 
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

Kontrola jest bardzo ważną częścią piłki nożnej. Najlepszym sposobem na trenowanie kontroli nad 
piłką jest trenowanie żonglerki i dryblingu. Utrzymuj piłkę tak blisko swojego ciała jak to tylko 
możliwe i dotykaj ją tak często jak tylko się da, aby uzyskać nad nią pełną kontrolę. Film zawiera 
podstawowe elementy nauki. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FgaxzwL7G-g 
Powodzenia! 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-06.05Pobierz ROZWIĄZANIA 
kl.6b-07.05-lekcjaPobierz LEKCJĘ 
kl.6b-liczby-dodatnie-i-liczby-ujemne-powtórzenie-widomościPobierz KARTĘ 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 
 
Witajcie. 
Zapraszam na klasowego Messengera o 12.00. 
Pozdrawiam. 
 

RELIGIA 
 
Dzień dobry! 
Temat: Majówki – ,,I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”. 
Zadania: https://padlet.com/justynasop/gv9xoogcygjyfoun 
 
 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/28.04-kl-6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FgaxzwL7G-g
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-06.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-06.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-07.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-07.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-liczby-dodatnie-i-liczby-ujemne-powt%C3%B3rzenie-widomo%C5%9Bci.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-liczby-dodatnie-i-liczby-ujemne-powt%C3%B3rzenie-widomo%C5%9Bci.pdf
https://padlet.com/justynasop/gv9xoogcygjyfoun


JĘZYK POLSKI 
 

Pobierz lekcję 
 

INFORMATYKA GR 1 
 

Pobierz LEKCJĘ 
 
 

06.05.2020 środa 
 
 
 

HISTORIA 
 

Dzień dobry! 
Przygotuj podręcznik, zeszyt oraz uruchom pamięć. Czas wziąć się za wykonanie ćwiczeń. 
Postaraj się zrobić je dobrze, bo waga z tych ocen będzie wyższa. Pamiętaj, że możesz próbować 
więcej niż raz! 
Ćwiczenie 1 kliknij tutaj 
Ćwiczenie 2 kliknij tutaj 
Ćwiczenie 3 kliknij tutaj 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Pobierz lekcję 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 
Hello:) How are you doing? 
Dziś pracujemy dalej z czasem Present Perfect. Przypomnijcie sobie jak jest zbudowany i do czego jest 
potrzebny. 
Spójrzcie na str. 92 i wykonajcie w zeszycie zadanie 4 (uzpełnijcie zdania odpowiednim czasownikiem w czasie 
present perfect). Przykład: I`m not thirsty because I have drunk a cup of tea. 
Teraz zadanie 5: popatrz na obrazki i napisz zdania w czasie present perfect. 
To były zdania twierdzące. Potrenujmny teraz tworzenie zdań przeczących i pytań. Obróćcie stronę na 94. 
Widzicie tabelkę, gdzie są modele zdań. Przeczytajcie ją uważnie (!) oraz tę następną poniżej o wyrazach EVER 
i NEVER. 
Wykonajcie proszę zadanie 3 – napiszcie pytania w zeszycie, użyjcie czasu Present Perfect i słówka EVER 
(kiedyś), przykład jest podany. 
Na koniec napiszcie pełne odpowiedzi na te pytania, np. I have never eaten shark. 
Odpowiedzi pojawią się następnym razem, abyście mogli sprawdzić:) 
Take care #enjoytheday 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-rozwiązania-zadań-z-05.05Pobierz 
kl.6b-06.05-lekcjaPobierz 
kartkówka-kl.6-mnożenie-i-dzielnie-liczbPobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Dzień dobry! 
Posłuchaj o podstawowych przepisach piłki nożnej, napewno ta wiedza będzie przydatna na 
następnych lekcjach. Postaraj się zapamiętać najważniejsze punkty. 
Powodzenia 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kl.6b6d-07.05.20-czwartek.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/04/28.04-kl-6.pdf
https://wordwall.net/play/1995/155/162
https://wordwall.net/play/1995/617/833
https://wordwall.net/play/1996/453/180
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6bd-06.05.20-%C5%9Broda-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-05.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zania-zada%C5%84-z-05.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-06.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-06.05-lekcja.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kartk%C3%B3wka-kl.6-mno%C5%BCenie-i-dzielnie-liczb.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kartk%C3%B3wka-kl.6-mno%C5%BCenie-i-dzielnie-liczb.pdf


LINK https://www.youtube.com/watch?v=ShWEk0J1MwI 
 

RELIGIA 
 

klasa6-temat-15Pobierz 
teczka-pomocy-kl-6-SP-katecheza-15-strony-3-6Pobierz 
 

MUZYKA 
 

W tym tygodniu pozostańmy jeszcze w nastroju Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Przypomnijmy sobie 2 pieśni związane z tym świętem. Do każdej z nich wysyłam link. Następnie 
spróbujcie każdą z tych pieśni zaśpiewać samodzielnie. Do takiego śpiewania przesyłam linki z 
podkładami instrumentalnymi. Wspólnie pośpiewamy, gdy spotkamy się w szkole. 
„Mazurek 3 Maja” 
link: https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic 
„Mazurek 3 Maja” – podkład instrumentalny 
link: https://www.youtube.com/watch?v=q4oIUmmlmt8 
„Flaga” 
link: https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 
„Flaga” – podkład 
link: https://www.youtube.com/watch?v=UyGMJJlPjzg 
Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli wspólnie pośpiewać… Pozdrawiam Was ciepło i 
serdecznie! 
Wasza Pani Od Muzyki!!! 
 
 

05.05.2020 wtorek 
 
 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Lekcja:Pobierz 
 

MATEMATYKA 
 
Witajcie. 
kl.6b-rozwiązanie-zadania-z-04.05Pobierz 
kl.6b-05.05-lekcjaPobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie! 
 

HISTORIA 
 

Dzień dobry! 
Trochę nazbierało się dat, wydarzeń postaci w ostatnim okresie. Trzeba i warto je pamiętać, bo 
miały wpływ na późniejszą historię Polski. Zatem warto je sobie utrwalić. Mam dla Was dwa 
ćwiczenia na nowej platformie. 
Ćwiczenie 1- kliknij tutaj 
Ćwiczenie 2- kliknij tutaj 
Potraktujcie to wszystko, jako powtórzenie. 
Wejdź tutaj lub wpisz www.kahoot.it i PIN 05283045 
Zapisz do zeszytu 
Temat: Dlaczego I Rzeczpospolita upadła? 
Przyczyny upadku Rzeczpospolitej dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Polska upadła, bo 
szlachta o nie dbało, a państwa sąsiednie były agresywne i dużo silniejsze. 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

https://www.youtube.com/watch?v=ShWEk0J1MwI
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-15.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/klasa6-temat-15.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/teczka-pomocy-kl-6-SP-katecheza-15-strony-3-6.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/teczka-pomocy-kl-6-SP-katecheza-15-strony-3-6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic
https://www.youtube.com/watch?v=q4oIUmmlmt8
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I
https://www.youtube.com/watch?v=UyGMJJlPjzg
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-i-6d-05.05.20-wtorek-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-i-6d-05.05.20-wtorek-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zadania-z-04.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-rozwi%C4%85zanie-zadania-z-04.05.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-05.05-lekcja-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-05.05-lekcja-1.pdf
https://wordwall.net/play/1924/004/548
https://wordwall.net/play/1906/958/515
https://kahoot.it/challenge/05283045?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1588585531339
http://www.kahoot.it/


 

JĘZYK ANGIELSKI 
 
LEKCJA Pobierz 
 
 

04.05.2020 poniedziałek 
 
 
 

MATEMATYKA 
 

Witajcie. 
kl.6b-04.05-konspekt-lekcji-1 Pobierz 
Pozdrawiam Was serdecznie! 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Lekcja Pobierz 
 

PLASTYKA 
 

Dzień dobry:) 
Temat lekcji: Z warsztatu architekta. Wykonanie projektu fasady 
Przygotuj wycinki z gazet, kolorowy papier, nożyczki, klej i kartkę w formacie A3. Wykonaj projekt 
fasady / witryny wystawowej, czyli ściany z wejściem, dla wybranego sklepu, na przykład z 
zabawkami, butami, ubraniami, sprzętem sportowym, książkami, płytami CD. Narysuj witrynę 
wystawową. Możesz narysować jej wnętrze lub wkleić jej elementy za pomocą wycinków z gazet i 
kolorowego papieru. Wykonaj zdjęcie swojej pracy i umieść na padlecie (podpisz swoją pracę) :  
https://padlet.com/bczernecka/6s62pto5itms   hasło: plastyka             
Miłej pracy:) 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
Piłka nożna – wewnętrzna cześć stopy w warunkach domowych. 
Kolejna gra zespołowa, którą chcę wam zaproponować. 
Przygotuj dowolną piłkę, jeśli nie posiadasz, w filmie przedstawione jest jak taką piłkę samemu zrobić. 
W ramach rozgrzewki wymyśl 8 dowolnych ćwiczeń. 
Lekcję możesz wykonać sam lub z dowolną osobą. 
Powodzenia. https://www.youtube.com/watch?v=5m5ynj-fQkI&feature=emb_logo 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
grupa dziewcząt 
 

WDŻ-VI-dziewczyny-04.05.2020r Pobierz 
 
 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/03/kl6-u7-l3.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kl.6b-04.05-konspekt-lekcji-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-6b-i-6d-04.05.20-poniedzia%C5%82ek.pdf
https://padlet.com/bczernecka/6s62pto5itms
https://www.youtube.com/watch?v=5m5ynj-fQkI&feature=emb_logo
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/WD%C5%BB-VI-dziewczyny-04.05.2020r.pdf

