
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VIB 

25-29 maja 2020 r 
 

Lp. Dla klasy VIb Wychowawca: CZESŁAWA MOCIAK 

25.
05 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 
nauczyciela 

25. 
05 

ZAJĘCIA 
 Z WYCHO 
WAWCĄ 

„Stop używkom i nałogom” klasowy 
konkurs plastyczny. 

Przygotuj plakat na zamieszczony 
temat i prześlij na adres 

czeslawa.mociak@g.spwerbkowice.pl 

 

  

 
Konsultacja z 
nauczycielem. 

Dziennik librus 

Adres mailowy 

czeslawa.mociak@g.spwerbkowice.
pl 

Czesława Mociak 

25. 
05 

MATEMA 
TYKA 

Temat: Dodawanie liczb 
wymiernych 
 
1.Przypomnij sobie materiał z 
ostatniej lekcji 
2. Ten film pomoże każdemu 
zrozumieć jaka jest zasada 
wykonywania działań na liczbach 
ujemnych i dodatnich - obejrzyj 
https://www.youtube.com/watch?v
=yYpCKh-T8Lg 
   

 Praca z 
podręcznikiem  
Strony www 
https://www.matzo
o.pl/ 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=X-
zLONp6X1c 

 

Librus 

zdzislawa.koziol@spwerbkowice.pl 

Zdzisława Kozioł 



3. Wykonaj w zeszycie i prześlij do 
sprawdzenia zad.6 str.254 
 
Pamiętaj o wspólnym mianowniku 
w ułamkach zwykłych, w ułamkach 
dziesiętnych możemy wykonać 
działanie sposobem pisemnym, jeśli 
mieszane to doprowadzany do 
ułamków zwykłych lub do 
dziesiętnych 
Pomocne będą prezentacje: 
https://www.youtube.com/watch?v=
X-zLONp6X1c 
 

25. 
05 

Język 
angielski 

Temat lekcji: Olimpijska 
reprezentacja lekkoatletyczna – praca 
projektowa w oparciu o przeczytany 
tekst pt. „The Olympic Games”. 
1) Dopasuj podane nagłówki do 

odpowiednich akapitów 
wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu(nagranie 2.37) - zadanie 1 
strona 78(podręcznik). 

2) Uzupełnij zdania odpowiednimi 
liczbami na podstawie 
przeczytanego tekstu - zadanie 2 
strona 78(podręcznik). 

Wskaż właściwe odpowiedzi spośród 
podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu - „My Sporting 
Dream” - zadanie 7 strona 39( zeszyt 
ćwiczeń). 

 

Praca z 
podręcznikiem. 

Praca z zeszytem 
ćwiczeń. 

Praca 
indywidualna. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 
Piotr Bzdyra 

25. 
05 

Język 
rosyjski 

Temat lekcji:  Temat lekcji:  Temat 
lekcji: Что любят Луиза, Майа, 
Митя и Паша? Ćwiczenia w szukaniu 
informacji. 

1. Przeczytaj teksty zatytułowane 
„Дима, Луиза, Майа, Митя и 
Паша”  ( str. około 114, 115, 116) i 

 
Praca z 
podręcznikiem i 
zeszytem ćwiczeń 

alak12kusiak@gmail.com 

messenger 
Alicja Kusiak 



wykonaj  ćwicz. 6 str. około 116 
(prawda, fałsz)! Wynik napisz w 
zeszycie! Wyślij! 

 

25. 
05 

Geografia: 

Temat: 
Atrakcje 
turystyczne 
Czech i 
Słowacji. 

 

1.Uważnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj temat lekcji w podręczniku 
str. 156 - 164 
2.Odszukaj na mapie fizycznej 
Europy, świata Czechy i Słowację. 
3.Zapoznaj się z mapką, zdjęciami, 
wszystkimi opisami dołączonymi do 
tematu. 
4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 8 na str.75 – 
78 
Tylko ćwiczenie 7 wyślij do 
sprawdzenia. 

 

 

 

 

W zeszycie przedmiotowym wypisz 
atrakcje turystyczne Czech i Słowacji. 

 

Praca indywidualna 
z atlasem 
geograficznym, 
podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń. 

e – dziennik Librus 

anna.pilus@spwerbkowice.pl 
Anna Piluś 

25. 
05 INFORMATYKA 

Astronomia z komputerem 

Zapoznaj się z tematem: Astronomia 
z komputerem. Link do podręcznika: 
https://drive.google.com/open?id=
18r93i5iRISz6sflID_HWH4NWvnM3
mLIi 
 
 
 

 

Wykonaj zadanie 2 korzystając z 
programów edytora tekstu (do wyboru) 
Open office, Libre Office, MSOffice lub 
konta poczty elektronicznej utworzonego 
na Gmailu - w tym przypadku wybierając 
aplikację Dokumenty. Przygotuj w edytorze 
tekstu notatkę. Pracę wyślij lub udostępnij 
na adres: nauczyciela zapisując plik o 
nazwie: imię i nazwisko ucznia, klasa. 

Praca z 
podręcznikiem 
Praca z 
komputerem w 
Internecie 

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Piotr Kapusta  

Dorota Kędziora 

 

 

 

 

 



Lp. Dla klasy VIb Wychowawca: CZESŁAWA MOCIAK 

26.
05 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 
nauczyciela 

26. 
05 

MATEMA 
TYKA 

Temat: Odejmowanie liczb 
wymiernych 

 
1.Przeanalizuj przykład 1 w zeszycie 
str.255 
2. Możesz obejrzeć filmik 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=k5_tz-ERxKU 
3. Wykonaj i prześlij do 
sprawdzenia - zad.1str.255 
 

 Praca z 
podręcznikiem  
Strony www 
https://www.matzo
o.pl/ 
 
Pi-stacja 
Matematyka 

 

Librus 

zdzislawa.koziol@spwerbkowice.pl 

Zdzisława Kozioł 

26. 
05 HISTORIA 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – „Księstwo Warszawskie” 

Przeczytaj z podręcznika 
wiadomości ze stron 207-211. 

Obejrzyj film (5min 34s) wpisując 
link: 

https://www.youtube.com/watch?v
=fGqdKhxjy5k 
Następnie wykonaj w zeszycie 
ćwiczeń Zad.1,2, 3, s.105. 

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym 

Zad. 1, s.211 (podręcznik) 

Praca z 
podręcznikiem, 
wykorzystaniem        
innych źródeł wiedzy. 

Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie. 

Czas wykonania – 
do następnej lekcji. 

Dziennik librus 

Adres mailowy 

czeslawa.mociak@spwerbkowice.pl 

Czesława Mociak 

26. 
05 

JĘZYK 
POLSKI 

 

Temat: Elementy utworu 
prozatorskiego – utrwalenie 
materiału. 
 
1. Zapoznaję się  z ,,Twoim 
niezbędnikiem’’ s. 338-339- około 

 Dla chętnych – jestem narratorem 
pierwszoosobowym i piszę opowiadanie 
fantastyczne na wymyślony temat.  

Praca indywidualna 
z podręcznikiem 

e – dziennik Librus 
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl 

Elżbieta 
Bieńkowska Bulisz 



10 minut, 
2. Określam w otrzymanych 
materiałach następujące elementy 
utworu prozatorskiego: (około 30 
minut) 

 narrator, 
 narracja pierwszoosobowa, 
 narracja trzecioosobowa, 
 bohater: główny, 

drugoplanowy, 
 akcja, 
 świat przedstawiony, 
 monolog, 
 dialog, 
 fikcja literacka, 
 wątek, 
 fabuła: jednowątkowa, 

wielowątkowa.  
3. Wykonuję zdjęcia i 
wysyłam na nowy email   
elzbieta.bulisz@spwerbko
wice.pl  lub na Librus - 
około 5 minut 

Piszę na Librusie – jeśli potrzebuję 
wyjaśnień nauczyciela. 

26. 
05 RELIGIA 

Temat : ,,Kształtuję serce według 
wskazań św. Józefa Sebastiana 
Pelczara”.Podrecznik-str.192-194 

Zeszyt ćwiczeń -zadania-1i 3-str.70-71 

Praca z 
podręcznikiem, 
karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus, Gmail Aleksandra 
Czulińska 

26. 
05 TECHNIKA 

Temat: Konstruowanie maszyny 
prostej 

Przeczytaj temat. Zapoznaj się z 
zagadnieniem dotyczącym 
wykonania koła młyńskiego z 
tektury. 
Rozwiąż rebus i wpisz go do zeszytu. 

Wykonaj koło młyńskie z tektury - strony 
112-116 podręcznika. 

Potwierdzenie zadania czyli zdjęcie gry 
proszę wysłać na adres: 
piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Praca z 
podręcznikiem 
 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta 



Lp. Dla klasy VIb Wychowawca: CZESŁAWA MOCIAK 

27.
05 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 
nauczyciela 

27. 
05 

WYCHO
WANIE 
FIZYCZ 

NE 

Piłka siatkowa – doskonalenie 
zagrywki dolnej. 

Zagrywka dolna od ściany w odległości 3-6 m 
prawą i lewą ręką. 
Zagrywka dolna od ściany  z przyjęciem piłki 
w odległości 7-9 m. Ćwiczymy prawą i lewą 
ręką. 
Zagrywka dolna do ściany,  przyjęcie piłki  
sposobem oburącz górnym 
Jw. przyjęcie piłki sposobem górnym do pionu 
nad sobą . 
Zagrywka dolna na odległość. 
Zabawa “Traf do celu”( wybieramy cel do 
którego ma trafić piłka i wykonujemy 
zagrywkę dolną.  

 

Konsultacja z 
nauczycielem Librus Ewa Koźmińska 

27. 
05 

MATEMA 
TYKA 

Temat: Odejmowanie liczb 
wymiernych 

 
1.Przypomnij sobie materiał z 
ostatniej lekcji 
2. Wykonaj zad.2/255, 3/255, 4/256 
3. Do sprawdzenia nie przesyłaj 
dzisiaj niczego 

Dla chętnych 8/254 Praca z 
podręcznikiem  
Strony www 
https://www.matzo
o.pl/ 
Pi-stacja 
Matematyka 

 

Librus 

zdzislawa.koziol@spwerbkowice.pl 

Zdzisława Kozioł 

27. 
05 

JĘZYK 
POLSKI 

Temat: Budowa utworu – utrwalenie 
materiału. 

1. Zapoznaję się  z ,,Twoim 
niezbędnikiem’’ s. 340-341- 
około 5 minut, 

2.  Określam w otrzymanych 
materiałach następujące 

Dla chętnych - piszę motto do ulubionej 
książki. 
 

Praca indywidualna 
z podręcznikiem 

e – dziennik Librus 
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl 

Elżbieta 
Bieńkowska Bulisz 



elementy budowy utworu: 
(około 35 minut) 

 tytuł, 
 podtytuł, 
 dedykacja, 
 puenta, 
 punkt kulminacyjny, 
 motto. 

3. Wykonuję zdjęcia i wysyłam na 
nowy email   
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.
pl  lub na Librus - około 5 
minut 

Piszę na Librusie – jeśli potrzebuję 
wyjaśnień nauczyciela 

27. 
05 

JĘZYK 
ANGIEL 

SKI 

Temat lekcji: Review – podsumowanie 
materiału z rozdziału 7 w formie 
zadań utrwalających. 
1) Uzupełnij luki w zdaniach 

czasownikami czasie  present 
perfect - zadanie 2 strona 
87(podręcznik). 

2) Ułóż z podanych wyrazów  
pytania i odpowiedz na nie 
używając krótkich odpowiedzi - 
zadanie 3 strona 87(podręcznik). 

3) Uzupełnij luki w tekście 
wybierając właściwe odpowiedzi 
- zadanie 5 strona 
87(podręcznik). 

 

Praca z 
podręcznikiem. 

Praca 
indywidualna. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 
Piotr Bzdyra 

27. 
05 RELIGIA  

Temat: ,,Bóg jest dla mnie 
najważniejszy jak dla bl. Karoliny 
Kózkówny „.Podrecznik-str.195-197 

Zeszyt ćwiczeń -zadanie-  1-2-str.71-72 

Praca z 
podręcznikiem, 
karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus , Gmail Aleksandra Czulińska 

 

 



L
p. Dla klasy VIb Wychowawca: CZESŁAWA MOCIAK 

2
8.
0
5 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy 

realizacji, 
propozycje od 
nauczyciela, 

linki 

kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 
nauczyciela 

28. 
05 HISTORIA 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat 
– „Napoleon Bonaparte, a sprawa 
polska”. 

Przypomnij sobie wiadomości  
z podręcznika ze stron 207-211. 

Obejrzyj film (6min 47s) wpisując link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwk
G_hajvdI 

Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń 
Zad.4,5,6, s.106 -107. 

 

Obejrzyj film (7min 09s) wpisując link: 

https://www.bing.com/videos/search?q=Ksi%c4%99s
two+Warszawskie+&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3d
Ksi%25c4%2599stwo%2bWarszawskie%2b%26FORM
%3dHDRSC3&view=detail&mid=4BC8F69E1C5332748
0D64BC8F69E1C53327480D6&&FORM=VDRVRV 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  
Zad.7, s.107. 

Wykonaj pisemnie w zeszycie przedmiotowym zad.3, 
s.211 (podręcznik) 

Praca z 
podręcznikiem,  
e-podręcznikiem,   

i zeszytem 
ćwiczeń. 

Po wykonaniu 
pracy wyślij zdjęcie. 

Dziennik librus 

Adres mailowy 

czeslawa.mociak@spwerbk
owice.pl 

Czesława Mociak 

28. 
05 

WYCHO
WANIE 
FIZYCZ 

NE 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Partie mięśniowe 
Płaszczyzny 
ćwiczebne 

Przykładowe ćwiczenia 
( można dowolnie 
wymieniać ) 

Czas wykonania 
Ilość powtórzeń 

1 Ćwiczenia  
  ożywiające 

- marsz w miejscu z 
aktywną pracą ramion 
- ze stania ( z tzw. 
postawy )przejść do 
przysiadu i dalej do 
„kołyski” na plecach po 
czym podnieść się do 
postawy wyprostowanej 
bez pomocy rąk 

- 1 minuta 
 
 
- 3 razy 

2. ćwiczenia mięśni 
ramion 

- marsz w miejscu z 
jednoczesnym : 
na raz – ręce w 
wyprostować w górę         
na dwa – ugiąć ręce w 
łokciach 
na trzy – wyprostować w 
bok 

- 4 razy 
 

Konsultacja z 
nauczycielem 

Librus Ewa Koźmińska 



na cztery- ugiąć w 
łokciach 

3. ćwiczenia mięśni 
nóg 

- w dużym rozkroku 
kładziemy dłonie na 
podłodze przed sobą ( 
podpór ) 
 i wykonujemy: 
na raz - przysiad na 
prawej nodze, nie 
odrywając  rąk od 
podłogi,  
na dwa  -powrót do 
podporu 
na trzy - przysiad na 
lewej nodze 
na cztery - powrót do 
podporu 

- 4 razy 

4. ćwiczenia w 
płaszczyźnie 
strzałkowej ( skłony 
w przód) 

- stojąc w rozkroku w 
wykonujemy skłon o 
nogach prostych 
dotykamy obydwiema 
dłońmi 
Na raz -   prawą  stopę               
  na dwa – środka 
pomiędzy nogami  
 na trzy -  lewą stopę 
na cztery – wyprost do 
postawy 
 przy powtórzeniu 
zaczynamy od lewej 
strony i tak na zmianę 

- 4 razy 

5. ćwiczenia w 
płaszczyźnie 
czołowej 
( skłony boczne ) 

-  stojąc w dużym 
rozkroku prawa dłoń na 
biodrze lewa ręka 
łukiem nad głową, 
uginamy lekko prawą 
nogę i lewą ręką 
sięgamy jak najdalej w 
bok, na raz, dwa i trzy 
pogłębiamy skłon 
i wyprost na cztery  
 to samo robimy prawą 
ręką na ugiętej lewej 
nodze   

- 4 razy 

6. ćwiczenia mięśni 
brzucha 

- leżenie tyłem, ramiona 
w górze na podłodze, 
cecha( napinamy 
mięśnie) , wykonujemy 
leżenie przewrotne  

- 5 razy 



( przenosimy nogi za 
głowę, palcami stóp 
dotykamy podłogi )nie 
uginając nóg w kolanach 
po czym wracamy do 
leżenia tyłem 

7. ćwiczenia mięśni 
grzbietu 

- leżenie przodem, 
dłonie układamy pod 
brodą   na raz -unosimy 
głowę              
 na dwa - prostujemy w 
bok 
na  trzy -ręce z 
powrotem pod brodę  
na cztery -opuszczamy 
na podłogę 
kolejne powtórzenie z 
wyprostem rąk w przód 
 

- 8 razy  

8. ćwiczenia w 
płaszczyźnie 
złożonej 
( skrętoskłony ) 

- leżenie przodem, 
ramiona w bok na 
podłodze, nie odrywając 
rąk od podłogi podnieść 
prawą nogę i dotknąć 
nią lewej ręki, to samo 
zrobić na  lewą nogę  
dotknąć nią prawej ręki 

- 4 razy  

9. podskoki - pajacyki - 10 razy 
 

28. 
05 

JĘZYK 
POLSKI 

Temat:  Teksty narracyjne – utrwalenie 
materiału.  

1.  Zapoznaję się  z ,,Twoim 
niezbędnikiem’’ s. 342-343- około 
10 minut. 

2.  Określam w otrzymanych 
materiałach następujące elementy 
tekstów narracyjnych: (około 30 
minut) 

 dziennik, 
 pamiętnik, 
 powieść, 
 opowiadanie, 
 bajka, 
 nowela, 
 legenda, 
 mit, 

Dla chętnych – piszę przez pięć dni dziennik – od 
27- do 31 maja. 

Praca 
indywidualna z 
podręcznikiem 

e – dziennik Librus 
elzbieta.bulisz@spwerbkow

ice.pl 

Elżbieta Bieńkowska 
Bulisz 



 przypowie.sc, 
 baśń. 

Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy 
email   
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  lub na 
Librus - około 5 minut 

28. 
05 

Język 
angielski 

Temat lekcji: Czas present perfect w 
kontekście przeczytanej i wysłuchanej 
historyjki. 
1) Odpowiedz na pytanie na podstawie 

wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki obrazkowej(nagranie 3.1) 
- zadanie 2 strona 88(podręcznik). 

2) Przeczytaj dialog i zakreśl właściwą 
odpowiedzi - zadanie 1 strona 
41(zeszyt ćwiczeń).  

3) Dopasuj pytania do właściwych 
odpowiedzi - zadanie 2 strona 
41(zeszyt ćwiczeń). 

 

Praca z 
podręcznikiem. 

Praca z zeszytem 
ćwiczeń. 

Praca 
indywidualna. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkow
ice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

28. 
05 

MATEMATYKA 

Temat: Odejmowanie liczb wymiernych
 
1.Przypomnij sobie materiał z ostatniej 
lekcji 
2.Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=NkO
BdAY8DIg  
Szczególnie pomocne będzie dla ciebie 
pierwsze 7 minut 
3.Wykonaj zad.5/256 i wyślij do 
sprawdzenia 

 
 
 

Dla chętnych 11/256 Praca z 
podręcznikiem  
Strony www 
https://www.matz
oo.pl/ 
 

 
Pi-stacja 
Matematyka 

Librus 

zdzislawa.koziol@spwerbk
owice.pl 

Zdzisława Kozioł 

28. 
05 

J. ROSYJSKI 

Temat lekcji: Temat lekcji: Он киноман, 
поэтому он ходит в кино. 
1. Dzisiaj wykonaj ćwicz. 7 str. około 118 . 
W tym ćwiczeniu trzeba z dwóch zdań 
stworzyć jedno łącząc je za pomocą 
łącznika: „поэтому». Zobacz przykład na 

Przetłumacz stworzone zdania 
Praca z 
podręcznikiem i 
zeszytem 
ćwiczeń 

alak12kusiak@gmail.com 

messenger 
Alicja Kusiak 



początku ćwiczenia ( образец )! Pisz 
starannie, pismo też podlega ocenie! 
Wyślij! 

 

 

Lp. Dla klasy VIb Wychowawca: CZESŁAWA MOCIAK 

29.
05 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 
nauczyciela 

29. 
05 

JĘZYK 
POLSKI 

Temat:  Rodzaje powieści  – 
utrwalenie materiału.   

1.Zapoznaję się  z ,,Twoim 
niezbędnikiem’’ s. 344-345- około 
10 minut. 

2.Określam w otrzymanych 
materiałach następujące elementy 
rodzajów powieści: (około 30 
minut), 

 fantastycznonaukowa 
(science fiction), 

 fantasy 
 obyczajowa, 
 detektywistyczna 

(kryminalna), 
 przygodowa.  

3.Wykonuję zdjęcia i wysyłam na 
nowy email   
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  
lub na Librus - około 5 minut 

Dla chętnych – piszę fragment powieści 
przygodowej. 

Praca indywidualna 
z podręcznikiem 

e – dziennik Librus 
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl 

Elżbieta 
Bieńkowska Bulisz 



29. 
05 

JĘZYK 
POLSKI 

Temat: Teksty inne niż literackie – 
utrwalenie wiadomości. 

1. Zapoznaję się  z ,,Twoim 
niezbędnikiem’’ s. 346 - około 10 
minut. 

2.Określam w otrzymanych 
materiałach następujące elementy 
tekstów: (około 30 minut), 

 tekst informacyjny, 
 tekst publicystyczny, 
 tekst reklamowy. 

3.Wykonuję zdjęcia i wysyłam na 
nowy email   
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  lub 
na Librus - około 5 minut 

Dla chętnych – piszę tekst publicystyczny 
na temat na wybrany temat np. o 
koronawirusie.  

Praca indywidualna 
z podręcznikiem 

e – dziennik Librus 
elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl 

Elżbieta 
Bieńkowska Bulisz 

29. 
05 MUZYKA 

Temat lekcji: Na powitanie wakacji. 
 

1. Zanalizuj wysłuchany 
fragment utworu i staraj się 
wymienić zastosowane przez 
kompozytora dla 
zilustrowania zjawiska letniej 
burzy środki wyrazu 
artystycznego. 

2. Zaśpiewaj piosenkę „Jest 
luz”. 

3. Ułóż improwizację ruchową 
do wybranego fragmentu 
piosenki. 

4. Rozwiąż quiz muzyczny z 
zeszytu ćwiczeń, s.tr. 42. 

 

- 

Praca samodzielna, 
Podręcznik, Ćwiczenia 

Internet,  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

29. 
05 BIOLOGIA Zapoznaj się z tekstem z 

podręcznika str. 154; 

Obejrzyj -  
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-
ladzie/DWbYjUuYk; 

Praca                                   
z podręcznikiem,               
e-podręcznikiem, 
wykorzystaniem        

dziennik elektroniczny; Marzena Gumieniak 



Wykonaj w zeszycie zad. 3, 4  str. 
154; 

 

Zaprojektuj karty dydaktyczne do gry 
memory dotyczące ssaków objętych ścisłą 
ochroną gatunkową w Polsce. 

innych źródeł 
wiedzy; 

Po wykonaniu 
pracy wyślij 
zdjęcie; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice

.pl; 

29. 
05 

PLASTYKA 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w 
podręczniku „Plastyka 6” str. 96 - 97  
W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia 
pisemnie pojęcie: Surrealizm (str. 96) 
Przyswaja zdobyte wiadomości. 

Dodatkowo uczeń ogląda przykłady sztuki 
surrealistycznej  klikając  podany  obok link 

 Praca  teoretyczna, 
praca z 
podręcznikiem. 

https://www.googl
e.com/search?q=S
urrealizm+-
+dzie%C5%82a+wi
elkich+mistrz%C3%
B3w&client=firefox
-b-
d&sxsrf=ALeKk02n
FKm1VfmiPf0fgOU
egdZwJ5uPng:1590
163635397&sourc
e=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUK
Ewirjf2U7cfpAhVnk
4sKHWlSApcQ_AU
oAXoECAwQAw&bi
w=1344&bih=698 

Mailowy: 
zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława Tracz-
Mardofel 

 


