
ZDALNE NAUCZANIE  W KLASIE VI c 

 

01.05.06.2020 r. 

Lp. 

Dla klasy VI c 01.05.06.2020 r. 

 

Wychowawca: Elżbieta Bieńkowska Bulisz  

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, propozycje od nauczyciela, 

linki 
kontakt z nauczycielem 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

1.06.2020 

 

wychowanie 
fizyczne 

Starożytne Igrzyska Olimpijskie. 
 

Zapoznajcie się z przygotowanym materiałem aby 

rozróżniać pojęcie olimpiady i igrzysk olimpijskich oraz 
znać dyscypliny, w jakich konkurowano. 

 

1. Zapoznaj się z filmem 
2. Odpowiedz sobie na pytania : 

- w którym roku i gdzie odbyły się 

pierwsze igrzyska? 
- jak nazywano okres między kolejnymi 

igrzyskami? 

- kto mógł startować w igrzyskach? 
- wymień konkurencje wchodzące w skład 

starożytnego 

pięcioboju / pentaklon/, 
- co było nagrodą za zwycięstwo? 

3. Zapisz sobie odpowiedzi i zapamiętaj - 

ja zapytam o to na 

lekcji. 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/846-lekcja-
on-line-antyczna-grecja 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 

1.06.2020 wychowanie 
fizyczne 

Nowożytne Igrzyska Olimpijskie. 
Zapoznajcie się z przygotowanym materiałem aby 

wiedzieć, kto jest twórcą nowożytnych igrzysk 

olimpijskich oraz potrafić wyjaśnić co symbolizuje flaga 
olimpijska i znicz olimpijski. 

 

1. Zapoznaj się z filmem 
2 Odpowiedz na pytania : 

- w którym roku i gdzie odbyły się 

pierwsze igrzyska 
nowożytne? 

- kogo nazywamy twórcą nowożytnych 

igrzysk? 

- ile i jakie barwy znajdują się na fladze 

olimpijskiej oraz co 

one symbolizują? 
- co oznacza zapalenie znicza 

olimpijskiego? 

- jaka dyscyplina kończyła starożytne i 
kończy nowożytne 

letnie igrzyska olimpijskie?, 

 

W krainie 5 kółek olimpijskich 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 



3.Zapisz sobie odpowiedzi i zapamiętaj - 

ja zapytam o to na lekcji. 

01.06.2020 

 

 

jęz. ros. 

 

Temat lekcji:  Живёт повсюду красота — piosenka 

1. Dzisiaj,  w Dniu Dziecka zrelaksuj się i posłuchaj 

piosenki „Живёт повсюду красота ”, której słowa masz 

w podręczniku na str. ok. 123 lub 133. Skorzystaj z 
nagrania na CD lub z linku 

https://www.youtube.com/watch?v=BL1vB5UedFE 

Miłego dnia! 

 

 Praca z podręcznikiem 

alak12@wp.pl 

 

Alicja 

Kusiak 

01.06.2020 
Język 

angielski 

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające gramatykę i 

słownictwo w formie gier i zabaw. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka aby nauka 

była przyjemnością, zamieszczam poniżej adres strony, na 

której znajdują się ciekawe gry do ćwiczenia gramatyki i 
słownictwa. Ćwiczenia służą utrwaleniu słownictwa i 

gramatyki. 

https://liblink.pl/FOXKPPRkhU 

 

Praca indywidualna. 

Praca online. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr 

Bzdyra 

01.06.2020 

 

matematyka Omówienie sprawdzianu  

Lekcja online 

 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 
Kędziora 

01.06.2020 

 

 

 

 

 

Ukraina w 

czasach 

przemian. 

 

 

 

1.Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj temat lekcji w 

podręczniku str. 165 - 169 

2.Odszukaj na mapie fizycznej Europy, świata Ukrainę. 

3.Zapoznaj się z mapką, zdjęciami, wszystkimi opisami 

dołączonymi do tematu. 

4.Wykonaj ćwiczenia na stronie 1 – 6 na str.79 – 81  

 

 

 

 

 

 

W zeszycie przedmiotowym wypisz 

atrakcje turystyczne Czech i Słowacji. 

 

 

W zeszycie przedmiotowym wypisz w punktach trudności z 

którymi boryka się Ukraina od roku 1991 po czasy 

współczesne. 

e – dziennik Librus 

anna.pilus@spwerbkowice.pl 

Anna Piluś 

https://www.youtube.com/watch?v=BL1vB5UedFE
mailto:alak12@wp.pl
https://liblink.pl/FOXKPPRkhU
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


01.06.2020 

7. 

Informatyka 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

 

 

 

  

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Piotr 

Kapusta  

Dorota 

Kędziora 

01.06.2020 

 

etyka Wspomaganie ucznia.   indywidualna librus 
Bożena 

Wolańczuk 

 

 

02.06.20 

 

jęz. polski 

 

Temat: Temat: Dzień Dziecka w literaturze. 

Wiem, w jakich utworach występują dzieci? Np. Staś i Nel ,,W 
pustyni i w puszczy’’; 

Podaję 5 przykładów. 

  

 Dla chętnych - Wysyłam 

swoje zdjęcia, które zostaną 

umieszczone na FB szkoły z 
życzeniami.  

 

 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 

Bulisz 

2 

02.06.20 

 

jęz. polski 

Temat: Powtarzamy wiadomości o wierszu. 

Wiem, co to jest?:  

- podmiot liryczny, 

- adresat, 

- nastrój utworu, 

- wers. 

- strofa, 

- refren.  

Dla chętnych - piszę wiersz. 

 
 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 

Bieńkowska 

Bulisz 

mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


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

minut 

Piszę na Librusie – jeśli potrzebuję wyjaśnień nauczyciela 

02.06.20 

 

Technika 

Temat: Mechatronika na co dzień 

Przeczytaj temat z podręcznika, następnie zapoznaj się z 
tabliczkami znamionowymi wybranych urządzeń w domu. 

Wykonaj zadanie 2 strona 
121 

Praca z podręcznikiem 
 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta  

2.06.2020 wychowanie 

fizyczne 

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS. 

(szybciej – wyżej – mocniej) 
Zapoznajcie się z przygotowanym materiałem aby umieć 

wyjaśnić motto Igrzysk Olimpijskich, rozróżnić LETNIE i 

ZIMOWE Igrzyska Olimpijskie, 

znać największe osiągnięcia polskiego sportu. 

1, Zapoznaj się z filmem 

2. Odpowiedz na pytania : 
- kto zdobył pierwszy medal 

olimpijski dla Polski? 

- wymień 3 polskich 
sportowców , którzy na jednych 

IO zdobyli 

po 3 medale? 
- dlaczego warto pamiętać o 

ZŁOTYM MEDALU zdobytym 

przez Wojciech FORTUNĘ na 
Zimowych IO w Japonii, 

- czy wiesz co to jest 

paraolimpiada? 
3. Zapisz odpowiedzi i 

zapamiętaj - ja zapytam o to na 

lekcji. 

 

Medale olimpijskie 

 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/fil

my/894-lekcja-on-line-medale-olimpijskie 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

2.06.2020 wychowanie 
fizyczne 

RUCH i MUZYKA. 

Wykonajcie ćwiczenia ruchowe w rytmie muzyki, 

przestrzegajcie zasad porządku i higieny. 

1. Zapoznaj się z filmem nr1 i 
wykonaj zaprezentowane 

zadanie. Jest ono obowiązkowe 

dla wszystkich. 
2. Obejrzyj film nr 2. 

WYBIERZ ruchy, które 

oznaczają litery z mojego 

imienia 

- czyli GRAŻYNA i po 
prostu … ZATAŃCZ! 

1. Pożyteczne zadanie: 
https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FL

Y 

 
2.Zatańcz swoje imię: 

https://www.youtube.com/watch?v=anDcpL5_

Fho 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 
Kaczoruk 

mailto:elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl
https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FLY
https://www.youtube.com/watch?v=62ONfUL1FLY


6 

02.06.20 

 

zaj. z wych 
Wystawienie ocen z zachowania i podsumowanie całorocznej 

pracy i działań. 

Napiszę wiadomość do 

wychowawcy na temat swojego 
zachowania.  

 

 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

7 

02.06.20 

 

religia 
Temat:,, Wyznaję wiarę w Pana Jezusa jak bł. Jose Sanchez  
del Rio”. Podręcznik str. 198-200 

Zadania :zeszyt ćwiczeń -

zadania  1-3  str.72-73(dla 
wszystkich);zadania 4-5  

str.73 (dla chętnych) 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus 
Aleksandra 
Czulińska 

03.06. historia Przeczytaj tekst: Zagadka śmierci Napoleona. 

Odpowiedz na pytanie: czy 

Napoleon na odległej 
Wyspie św. Heleny był 

nadal groźny dla Anglików i 

pokoju w Europie. 

Praca z podręcznikiem  ibrus Marek Mazur 

 

03.06. 

matematyka 

Zadania z procentami 

Omówienie z podręcznika Problemu ze str. 197  

Czy umiesz? Sprawdź! str. 197 

Zad. 1-3 str. 197 

 

Lekcja online 

Podręcznik  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota 

Kędziora 

3.06.2020 

 

wychowanie 

fizyczne 

SPORTOWE EMOCJE- 

Znacie, jakie emocje towarzyszą zmaganiom sportowym oraz 
największe osiągnięcia polskich sportowców. Przeżyjmy to 

jeszcze raz. 

Mam nadzieję, że uczucie 

radości, satysfakcji i dumy 

z sukcesów Polskich 

sportowców nie jest Ci 
obce. 

Najpiękniejsze chwile w historii polskiego sportu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0_cItpps

uQ 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

3.06.2020 wychowanie 

fizyczne 

AKTYWNIE WYPOCZYWAM. 

Znacie aktywne formy wypoczynku oraz preferuje w swoim 
życiu aktywny wypoczynek, dlatego zachęcam do tego. 

Pamiętając, że SPACER jest 

najprostszą formą aktywnego 

wypoczynku – wyjdź i 

pospaceruj najlepiej w parku , w 

lesie 
z dala od ulicznego zgiełku… 

lub zrób cokolwiek innego, co 

lubisz ale… RUSZAJ SIĘ 
 

Przed Tobą weekend, może uda CI się zachęcić 

Twoich opiekunów 

do wspólnego, aktywnego wypoczynku! 

jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław 

Kaczoruk 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


03.06. język polski 

Temat:  Środki stylistyczne - utrwalenie materiału.  

1.  Zapoznaję się  z ,,Twoim niezbędnikiem’’ s. 348-349- 
około 10 minut. 

2.  Potrafię odnaleźć w wierszu następujące środki 
stylistyczne: (około 30 minut) 

 porównanie, 

 epitet, 
 uosobienie, 

 ożywienie, 

 przenośnia (metafora), 

 pytanie retoryczne, 

 onomatopeje. 

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

minut 

 Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Bulisz 

03.06.202

0 
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. 

  

03.06. religia 
Temat: ,,Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein”. 
Podręcznik str.201-203 

Zadania :zeszyt ćwiczeń -
zadania  1-2 str.74-75 

Praca z podręcznikiem, karty pracy , Pismo 
Święte 

Librus, Gmail 
Aleksandra 
Czulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl


04.06. historia Powtórz dział VI 

Zrób ćwiczenia z 

Podsumowania na stronie 
214. 

Praca z podręcznikiem,  librus Marek Mazur 

04.06. język polski 

Temat:  Środki stylistyczne - utrwalenie materiału.   

1.Zapoznaję się  z ,,Twoim niezbędnikiem’’ s. 350-351- około 

10 minut. 

2. Potrafię odnaleźć w wierszu następujące środki 

stylistyczne: (około 30 minut) 

 zdrobnie, 

 zgrubienie, 

 rytm, 

 rym- dokładny i niedokładny, 

 powtórzenie, 

 apostrofa, 

 anafora. 

Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy email   

elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  lub na Librus - około 5 
minut 

 Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta 
Bieńkowska Bulisz 

04.06. matematyka 

Zadania z procentami 

Ćwiczenia 1-4 str. 47-49 

 Ćwiczenia  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

4.06.2020 

 

wychowanie 

fizyczne 

Próba siły- testy wykonane w domu. Przed ćwiczeniami wykonaj 

rozgrzewkę. 
Wykonaj 3 testy siły 

1.Pompki(damskie)-30s(bez 

przerwy)-3 próby 
2. Brzuszki-30s(bez przerwy)-3 

próby 

3. Grzbiety-30s(bez przerwy)-3 

 

jarekkaczoruk@onet.pl 

Jarosław Kaczoruk 

 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl


próby 

4. Przysiady-30s(bez przerwy)-3 
próby 

 Pamiętaj o technice i 
dokładności wykonywanych 

ćwiczeń. 

4.06.2020 wychowanie 

fizyczne 

Rytmizacja- element koordynacji ruchowej. Przygotuj 6 wyciętych pasków z 

kartki papieru o długości 20 cm 

albo sznurki(sznurowadła)-20 
cm i rożlóż w taki sposób, żeby 

przypominało to drabinkę 

koordynacyjną i wykonaj 
ćwiczenia z 

linku powyżej. Przed 

ćwiczeniami wykonaj 
rozgrzewkę i skup się 

na dokładności wykonywanych 

ćwiczeń. 

Rytmizacja- element koordynacji ruchowej. 

 
 

6 

04.06.20 

 

jęz. ros. 

 Увлечения молодых людей 

Dzisiaj wróć do tekstów na str.  ok. 114 – 116 i po przeczytaniu 
ich jeszcze raz, sprawdź czy uda ci się wykonać ćwicz. 10 str. 

ok. 120 

W ćwiczeniu trzeba rozwinąć zdania na podstawie 
przeczytanych tekstów. 

Powodzenia! 

 Praca z podręcznikiem   

alak12@wp.pl 

 

Alicja Kusiak 

04.06. 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.google.com/search?q=Surrealizm

+-

+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w

&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZ

wJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVn

k4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw

=1344&bih=698 , 

 

zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława Tracz-

Mardofel 

 

 

mailto:alak12@wp.pl
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
https://www.google.com/search?q=Surrealizm+-+dzie%C5%82a+wielkich+mistrz%C3%B3w&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02nFKm1VfmiPf0fgOUegdZwJ5uPng:1590163635397&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirjf2U7cfpAhVnk4sKHWlSApcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1344&bih=698
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl


 

 

 

 

 

 

 

5.06.2020 

 

wychowanie 

fizyczne 

Rozciąganie statyczne. 1) Wykonaj rozgrzewkę, którą 

wykonywałeś na lekcji wf 

2) Wykonaj ćwiczenia z linku 
powyżej. 

3) Pamiętaj o rozciąganiu do 

granicy bólu oraz żeby przy tym 

oddychać. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf8XidUr

YDM 
jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

5.06.2020 wychowanie 
fizyczne 

5 zalet porannego treningu. 
Trening poranny  pobudza lepiej niż kawa, pobudza metabolizm, 

zmniejsza ryzyko kontuzji, wzmacnia odporność 

organizmu, poprawia zdolność umysłu. 

Wykonaj „ 
Trening poranny ok. 20 min. 

najlepiej na powietrzu ( jeśli 

możesz). 
Może to być trening biegowy, 

lub skakanka, lub ćwiczenia 

które 
znasz z lekcji. 

Pamiętaj pij wodę podczas 

wysiłku. 
Powodzenia! 

 jaroslaw.kaczoruk@ 

spwerbkowice.pl 

Jarosław Kaczoruk 

05.06. matematyka 

Zadania z procentami 

Ćwiczenia 5-8 str. 50 

 Ćwiczenia  

dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 

Dorota Kędziora 

05.06. MUZYKA 

Temat: Wolfgang Amadeusz Mozart na ekranie  

- film o geniuszu muzycznym, który nie miał sobie równych. 

 

 
1. Obejrzyj film pt. „Amadeusz” -  

    Reżyser             Milos Forman 

    Aktor                  F. Murray Araham 
                              Tom Hulce 

 

Po obejrzeniu filmu sam odpowiedz na pytanie - Tak było, czy 
mogło być? Zapoznasz się ze znanymi operami Mozarta, 

- 

link: https://liblink.pl/JNh23ORTMg 

 

 

 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl
https://liblink.pl/JNh23ORTMg


osłuchasz się z największymi dziełami światowymi. Motywy 

muzyczne twórczości Mozarta zapamiętasz już na zawsze i 
będziesz umiał/a powiedzieć - to na pewno jest kompozycja 

Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

 
Kinowy Amadeusz różni się też od typowych filmów 

biograficznych. 

 

05.06. język polski 

 

Temat: W świecie mitów – powtórzenie wiadomości. 

Bogowie greccy – 10 minut. 

Jacy są bogowie? - 10 minut. 

Quiz mitologiczny. 20 minut. 

Wykonuję zdjęcia i wysyłam na nowy email   

elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl  lub na Librus - około 5 minut

 .  Praca indywidualna z podręcznikiem

 e – dziennik Librus elzbieta.bulisz@spwerbkowice.pl 

Elżbieta Bieńkowska Bulisz 

 

 

 Praca indywidualna z podręcznikiem 

e mail 

elzbieta.bulisz@wp.

pl lub na Librus  

 

Elżbieta Bieńkowska 

Bulisz 

 

05.06.20 

 

biologia 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 155-157; 

Wykonaj w zeszycie zadania               str. 158 - 160; 

Obejrzyj -  

https://epodreczniki.pl/a/ssa

ki-panuja-na-
ladzie/DWbYjUuYk; 

https://epodreczniki.pl/a/pta

ki/D1B4vOg0S; 

 

Praca                                   z podręcznikiem,               

e-podręcznikiem, wykorzystaniem        innych 

źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowi

ce.pl 

Marzena Gumieniak 

05.06. Język angielski 

Temat lekcji: Rodzaje książek. 

Przepisz i przetłumacz słownictwo z ćwiczenia 1 ze strony 90 - 
Types of books. 

1) Dopasuj tytuły książek do odpowiednich rodzajów i sprawdź 

poprawność odpowiedzi z nagraniem(3.3)- ćwiczenie 1 strona 

90(podręcznik). 

2) Dopasuj podane zdania do odpowiednich tytułów podanych 

książek - ćwiczenie 2 strona 90(podręcznik). 

3) Rozwiąż krzyżówkę - wpisz typy książek na podstawie ich 
opisu - ćwiczenie 3 strona 41(zeszyt ćwiczeń). 

 

 
Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@g.spwerbkowice.pl   

lub przez Librus 

Piotr Bzdyra 

 

mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
mailto:elzbieta.bulisz@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://poczta.wp.pl/k/

