Klasa 6
przedmiot
j. polski

Zadania
Oglądnij adaptację lektury pt. „ W pustyni i w
puszczy”
Zapoznaj się z opracowaniem lektury:

matematyka

geografia

1. Przeczytaj streszczenie szczegółowe
2. Zapoznaj się z problematyką utworu.
3. Plan wydarzeń przepisz do zeszytu
Wynotuj bohaterów i przeczytaj informacje o nich.
Powtórz zasady pisowni wyrazów z ch, h, rz, ż, ó,
u.
1. Ćwicz liczenie w zakresie 1000 sposobem
pisemnym dodawanie, odejmowanie, mnożenie)
–10 przykładów dziennie w zeszycie do
matematyki, wykonaj na platformie epodręcznika ćw. 1,2,4,5,7.
2. Codziennie dziesięć minut powtarzaj tabliczkę
mnożenia w zakresie 100
3. Ćwicz rachunek pamięciowy z pomocą linków
obok (spróbuj zrobić wszystkie przykłady)
Temat: Czechy – nasz sąsiad na południu.

Link do zadań
Lektury.gov.pl
Lektury można obejrzeć na kanale
TVP Kultura

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrzaczesc-i---ćwiczenia-przedsprawdzianem/Dwnv2vAgz
https://matmag.pl/
https://www.matzoo.pl/klasa6

Podr. Str. 138

Zadania do wykonania, notatka w zeszycie.
- nazwa państwa, liczba ludności, powierzchnia,
stolica, położenie geograficzne, flaga Czech,
atrakcje turystyczne.
j. rosyjski
historia

Moskwa stolica Rosji :ludność, obszar. 2
zagadnienie : zwroty grzecznościowe
39. Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.
Po śmierci Jana III Sobieskiego królem Polski został
Fryderyk August z dynastii Wettinów, który
przybrał imię Augusta II, a od potomnych otrzymał
przydomek Mocny. Był on księciem Saksonii. Oba
kraje połączyła więc unia personalna. Nowy
władca próbował wzmocnić rządy zarówno w
ojczystej Saksonii jak i w Polsce. W 1700 roku
wybucha wojna północna – nowy król przystępuje
do niej (korzystając z wojsk saskich) bez zgody
sejmu. Ponosi jednak porażkę i porzuca tron Polski.
Opozycja wybiera innego króla – Stanisława
Leszczyńskiego popieranego przez Szwedów. Po
ich klęsce na tron wraca August II (zatwierdza go
tzw. Sejm Niemy w 1717 roku).
Po śmierci Augusta II w1733 roku królem zostaje
wybrany jego syn August III Sas. Jego
kontrkandydatem był Leszczyński – wybucha
wojna domowa, którą wygrywa August III. Jego

Zapisz notatkę w zeszycie.

rządy to okres pokoju i odbudowy (brak jednak
reform). Okres ten nazywany jest epoką saską.
informatyka
biologia

plastyka

Ćwicz pisanie na komputerze. Ułóż i zapisz
życzenia świąteczne.
Ryby- kręgowce środowisk wodnych. Notatka do
wykonania wymień wspólne cechy ryb, przedstaw
sposób rozmnażania i rozwoju ryb.
Obejrzyj ilustracje ryb z dowolnego źródła. epodręcznik
Narysuj plakat ukazujący zwierzęta chronione na
terenie Polski.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenieogolne/szkola-podstawowa/biologia

Kartka z bloku

technika\
religia
w-F

Wykonaj palmę wielkanocną

Materiał dowolny

Wykonuj codziennie ćwiczenia zgodnie z instrukcją
(wystarczy kliknąć w link)

https://wordwall.net/pl/resource/893767/
wychowanie-fizyczne/wf-online-wdomu-%c4%87wiczenia

muzyka

- Utrwalaj tekst Mazurka Dąbrowskiego.
- Wykonaj plakat ulubionego zespołu muzycznego.
- Przygotuj kartkę A3, ołówek, pastele olejne lub
suche. Wyjrzyj przez okno, poobserwuj przyrodę.
Wykonaj pracę plastyczną zatytułowaną „Wiosenny
czas”.

plastyka

- Przygotuj kartkę A3, farby, pędzelki, kubek na
wodę. Pooglądaj ilustracje w ulubionych książkach.
Wykonaj swoją własną ilustrację do wybranej
książki, wiersza lub opowiadania.

