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PONIEDZIAŁEK 09.11.2020 r. 
KLASA VI 

 

LEKCJ
A 

GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 -----------------
- 

------------------ ------------------ 

2 8:55-9:40 j. angielski Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został 
przesłany na maila 

3 9:50-10:35 matematyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE 
 

Link do spotkania został 
przesłany na maila 

4 10:45-11:30 muzyka Temat: Z dziejów muzyki - złoty wiek muzyki polskiej. 
 
Podręcznik temat str.38 -42 
Przeczytaj treść i sporządż samodzielnie krótką notatkę.  
Odszukaj w internecie dwa utwory z tego okresu.- wysłuchaj uważnie. 
Zapisz w zeszycie. 
 
 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
 i.sapala@wp.pl 
 
Termin wykonania 
pracy:  
 

5 11:40-12:25 plastyka Dziś potrzebna ci będą farby plakatowe, kartkę A4 białą, pędzle, kubek na 
wodę  
 
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=LSDRBzF99aU 
 
Namaluj za pomocą farb poniższy obraz: 
https://pl.pinterest.com/pin/572520171364721634/ 
  
 
*** DLA CHĘTNYCH 
Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym pt. „Święty Mikołaj w oczach 
dzieci”. Szczegółowa tematyka pracy: 
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który obdarza darami 
duchowymi. 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem:   
plastyka.rudnik@gmail.
com 
 
Termin wykonania 
pracy:  
do 15.11.2020 r. 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=LSDRBzF99aU
https://pl.pinterest.com/pin/572520171364721634/
mailto:plastyka.rudnik@gmail.com
mailto:plastyka.rudnik@gmail.com
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2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór świętego 
wychowawcy. 
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, św. Mikołaja, jako współczesnego 
dobroczyńcy. 
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym 
Mikołajem. 
5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej fascynuje 
w św. Mikołaju oraz św. Janie Pawle II. 
 
Przedstawienie historyczne postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry. Prace 
przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, (jako baśniowej 
postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę. 
 
Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, 
haft. Prace nie mogą być grupowe. 
 
Wykonaj zdjęcie dobrej jakości i wyślij je na plastyka.rudnik@gmail.com do 
15.11.2020r. 
 
 
 

6 12:45-13:30 j. polski  Lekcja ONLINE na ZOOMIE 
 

 Link do spotkania został 
przesłany na maila 

7 13:40-14:25 hik  zastępstwo A. Woźniak/matematyka 

 
Temat:  Powtórzenie wiadomości – rozwiązywanie zadań 
 
Z podręcznika rozwiąż zadania: 1, 3, 5, 6 i 7 str. 67 
Dla chętnych zadania: 8, 9, i 10. 
 
Rozwiązane zadania proszę przesłać do sprawdzenia. 
 
Na wtorek proszę przygotować zielone ćwiczenia i zeszyty w kratkę (do 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
matematyka091@wp.pl 
 
Termin wykonania 
pracy:  
 do 09.11.20r. proszę  
przysłać do sprawdzenia 
 

mailto:plastyka.rudnik@gmail.com
mailto:matematyka091@wp.pl
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algebry) 

8 14:30-15:15 wf  Temat: Zestaw ćwiczeń na drabince koordynacyjnej 

Drabinka koordynacyjna jest prostym urządzeniem treningowym. Zwana jest 
także drabinką piłkarską bo największą popularnością cieszą się właśnie wśród 
piłkarzy. Drabinka służy do treningów koordynacji ruchowej, poprawy 
szybkości oraz zwinności. Drabina koordynacyjna rozkładana jest na 
równomiernym podłożu i nie wykonuje się na niej podciągnięć czy zwisów. Ten 
sprzęt znacznie poprawia zdolności koordynacyjne. Ćwiczenia takie wpływają 
na ogólną sprawność ruchową. Ćwicząc na drabince mięśnie przyzwyczajają się 
do szybkiej reakcji, co wpływa na szybką zmianę kierunku biegu. 

Proszę zapoznać się z filmem przygotować swoją drabinkę i wykonać 20 minut 
ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8 

  

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
bozena.wf1@op.pl 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8
mailto:bozena.wf1@op.pl

