Klasa 6 A
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot
6a

PN

2

język angielski

Temat

Instrukcja

Present Perfect with
‘already’ and ‘yet’.

Zapraszam na wideolekcję w aplikacji Teams.
1.Obejrzyj wykład prof. Jana Miodka pod tytułem „Tolerancja, dyskryminacja, stereotyp” dostępny na
youtube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=sN6d6sH_phI&t=48s
2. Przeczytaj tekst piosenki Stanisława Sojki pod tytułem „Tolerancja (Na miły Bóg)” na str. 276
eboki.nowaera.pl
3. Wyjaśnij jak rozumiesz słowa: mówić otwarcie, budowa ściany wokół siebie, zamykać się na kogoś.
4. O czym według Ciebie mówi piosenka Stanisława Sojki? Odpowiedz w kilku zdaniach.
5.Przyjrzyj się refrenowi piosenki i napisz co łączy tę piosenkę z przypowieścią o miłosiernym
Samarytaninie, polecenie 4 str. 276
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6. Co według Ciebie jest ważne w życiu, co sprawia że życie jest wartościowe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Wysłuchaj wykonania piosenki Stanisława Sojki
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

język polski

Czy warto budować
mur wokół siebie?

matematyka

Wykonaj ćwiczenie: ćw str 137-139
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Droga, prędkość, czas. video lekcja o 12:00

geografia

Relacje Polski z
sąsiadami.

1. O godzinie 12:55 zaloguj się na swoim szkolnym koncie na Microsoft Teams i dołącz do lekcji zespołu 6a
Geografia.

Dzieckiem być!

Wykonaj zadania, które udostępniłam w aplikacji Teams na Office 365 (zakładka „zadania”).
Powodzenia!

Korzystanie ze
wzorów.

Wykonaj ćwiczenie: ćw str 142,143
Dla chętnych: ćw str 144
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Video lekcja o 9:00

Przegląd i znaczenie
ptaków.

1.Polecam filmik https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o .
2. Skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo
3.Spróbuj uzupełnić ćwiczenia z tego tematu.

etyka

matematyka

biologia

6a

WT

4

język polski

Zagraniczni goście w
naszym języku. O
pisowni wyrazów
obcych.

1.Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4
Lubimy obco brzmiące słowa, ale czy powinniśmy ich używać? [Bralczyk Wyjaśnia]
2.Zapisz w zeszycie:
Występujące w języku polskim obce słowa zapisujemy często zgodnie z ich wymową: np.:dżinsy, gadżet,
kolaż. Niektóre wyrazy obce występują w dwóch poprawnych, wariantywnych formach.np:spray lub sprej,
aquapark lub akwapark. Są również wyrazy, w których należy zachować oryginalną pisownię obcą,
np.:weekend. graffiti, quad, pizza
3.Z podręcznika zrób polecenie 4. str. 282
4.Wysłuchaj: Lajki, hejty, hajs - witajcie w języku polskim! Mówiąc Inaczej, odc. 67
https://www.youtube.com/watch?v=0iHps7JBeHM
Jeszcze chwila i … rozpoczną się upragnione wakacje :) Niech podczas letniego wypoczynku towarzyszy Ci
piosenka. Poniżej znajdziesz utwory o wakacyjnej tematyce. Bezpiecznych, zdrowych i wesołych wakacji :)

6a

6a

6a

WT

ŚR

ŚR

5

1

2

Muzyczne lato.
Podsumowanie
wiadomości w klasie
szóstej.

1. Posłuchaj piosenkę pt.: “Nadeszły wakacje”, a następnie ją zaśpiewaj:
Otwórz link: https://youtu.be/JtMOB5SK2ys?list=RDxOSGbkvZkOA
2. Wysłuchaj fragment ( około 3 minuty) koncertu skrzypcowego g - moll Antonio
Vivaldiego “Lato” z cyklu “Cztery pory roku”. Podczas słuchania zamknij oczy.
Otwórz link: https://youtu.be/kaoqCARilbA
3. Kolejna muzyczna propozycja to piosenka pt.: “Idą wakacje” w wykonaniu Majki
Jeżowskiej. Jeżeli chcesz, możesz wykonać własny układ taneczny do piosenki :)
Otwórz link i posłuchaj:
https://youtu.be/BmbPAd4P93E?list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe
4. Podczas roku szkolnego zapoznałeś/-łaś się z wiadomościami teoretycznymi.
Przypomnij sobie czego się nauczyłeś. Będzie Ci ta wiedza
potrzebna, aby wyruszyć na kolejną przygodę z muzyką w klasie siódmej :)

religia

Wakacje z Panem
Bogiem.

1.
Poproś swojego Anioła Stróża o opiekę na czas wakacji.
2.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ee5ef5af319630d74c4a408/game-quiz-powtorka-klasa-szosta?fbclid=IwAR1SB34EXb
mHp9JA21wf2ZdAVgIXSWKqhSLAMDR_Eh-hYGxhYkkDLs6O9A8
3.
Odpowiadając na kolejne pytania odkryjesz niespodziankę.
4.
Otwórz ostatni link w tym roku szkolnym
https://view.genial.ly/5eab061d6ec83b0d9bae61da/game-breakout-zamiast-zakonczenia?fbclid=IwAR223To
eEps37-AWjp9O99S72IlObJZSAaws6PMX9b407PiX_3UTSvn31SQ

język angielski

1.Kliknij w link:
Already’ and ‘yet’ w
https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/?cc=pl&selLanguage=pl
czasie Present Perfect Wybierz unit 8, zad.1 – Present Perfect- ‘already’ and ‘yet’
- ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie i sprawdź swój wynik.

muzyka

1.Przeczytaj z podręcznika – str.305-307
2.Głoski ustne i nosowe:
https://epodreczniki.pl/a/nosowa-czy-ustna/DkXHN7xdA
Wykonaj zadania zgodne z tematem.
3.Obejrzyj prezentację:
https://www.youtube.com/watch?v=fcd2A6iemxk
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język polski

historia

plastyka

Fonetyka.
Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.

Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.
1.Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=5xnoJS-kVcg
2. Przeczytaj tekst z podręcznika „ Człowiek człowiekowi delfinem”-str.294-295.
3. Przeczytaj tekst pt.” Tony śmieci zalegają w oceanach”-str.321-322
4. Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=mdyr1t6cajQ
5. Człowiek i natura… Co z tego wynika? – zastanów się jak żyć zgodnie z naturą.
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język polski

Człowiek i natura.

Zdziwienie światem –
na podstawie wiersza
W. Szymborskiej„Jarmark cudów”.

1.
Wyjaśnij, co oznacza słowo cud. Podaj przykład takiego zjawiska.
2.
Podaj swoje skojarzenia z wyrazem jarmark.
3.
Otwórz podręcznik na stronie 292 i przeczytaj wiersz W. Szymborskiej „ Jarmark cudów”.
4.
http://stacjateraz.pl/jarmark-cudow-wislawa-szymborska/
5.
Zapoznaj się z notatką z lekcji – pliki Teams.
Dla chętnych - Przygotuj własną listę cudów natury… Możesz ją zilustrować wyjątkowymi
fotografiami miejsc. Pomyśl o ilustrowanym pamiętniku z wakacji…
ŻYCZĘ PIĘKNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!
Wielu spotkań z naturą, jarmarku cudów…

6a

CZW

3

matematyka

Plan, mapa i skala

Rozwiąż zadania ćw str 145-147
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
video lekcja o 10:00
Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://youtu.be/gmaCqVtv7D4
i obejrzyj film pt. ”Włącz myślenie bezpieczne wakacje” .
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informatyka

Bezpieczne wakacje.
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technika

Bezpieczne wakacje.

6a

CZW

6

historia

Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://m.youtube.com/watch?v=6qXF4xBv1VE i obejrzyj film

Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.
Legendy toruńskie.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
a także
https://www.youtube.com/watch?v=uf75xBDgD4M
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.

Temat

Instrukcja

Klasa 6 B
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot

1.Obejrzyj wykład prof. Jana Miodka pod tytułem „Tolerancja, dyskryminacja, stereotyp” dostępny na
youtube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=sN6d6sH_phI&t=48s
2. Przeczytaj tekst piosenki Stanisława Sojki pod tytułem „Tolerancja (Na miły Bóg)” na str. 276
eboki.nowaera.pl
3. Wyjaśnij jak rozumiesz słowa: mówić otwarcie, budowa ściany wokół siebie, zamykać się na kogoś.
4. O czym według Ciebie mówi piosenka Stanisława Sojki? Odpowiedz w kilku zdaniach.
5.Przyjrzyj się refrenowi piosenki i napisz co łączy tę piosenkę z przypowieścią o miłosiernym
Samarytaninie, polecenie 4 str. 276

6b
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2

język polski

Czy warto budować
mur wokół siebie?

6b

PN

3

język angielski

Present Perfect with
‘already’ and ‘yet’.

6. Co według Ciebie jest ważne w życiu, co sprawia że życie jest wartościowe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Wysłuchaj wykonania piosenki Stanisława Sojki
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

Zapraszam na wideolekcję w aplikacji Teams.

6b

PN

4

matematyka

Podróż – ćwiczenia.

1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 10:45.
2. Rozwiąż zadania z podręcznika: 10,11,12,13/206; 14,16/207 (dostępne w Teams w zakładce Pliki lub po
zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w e-booku Matematyka z kluczem kl. 6 cz. 2)
3. Zadanie domowe:
W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze str. 158.
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5

religia

Wakacje z Panem
Bogiem.

1.
Poproś swojego Anioła Stróża o opiekę na czas wakacji.
2.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ee5ef5af319630d74c4a408/game-quiz-powtorka-klasa-szosta?fbclid=IwAR1SB34EXb
mHp9JA21wf2ZdAVgIXSWKqhSLAMDR_Eh-hYGxhYkkDLs6O9A8
3.
Odpowiadając na kolejne pytania odkryjesz niespodziankę.
4.
Otwórz ostatni link w tym roku szkolnym
https://view.genial.ly/5eab061d6ec83b0d9bae61da/game-breakout-zamiast-zakonczenia?fbclid=IwAR223To
eEps37-AWjp9O99S72IlObJZSAaws6PMX9b407PiX_3UTSvn31SQ
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ZRZiU

Łamigłówki
matematyczne.

Otwórz link i rozwiąż łamigłówki:
https://epodreczniki.pl/a/lamiglowki-rysunkowe/D1ERJO7ER
1.Obejrzyj film -Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą
https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=7&t=4s
2.Obejrzyj film edukacyjny –włącz ostrożność
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=6&t=169s
3. Gry rekreacyjne których możesz spróbować podczas wakacji:
Badminton
https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc
Tenis stołowy
https://www.youtube.com/watch?v=C53F_FITddw
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wychowanie
fizyczne

Bezpieczeństwo
podczas wakacji i gry
rekreacyjne

Ringo
https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg
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język polski

historia

biologia

Zagraniczni goście w
naszym języku. O
pisowni wyrazów
obcych.

1.Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4
Lubimy obco brzmiące słowa, ale czy powinniśmy ich używać? [Bralczyk Wyjaśnia]
2.Zapisz w zeszycie:
Występujące w języku polskim obce słowa zapisujemy często zgodnie z ich wymową: np.:dżinsy, gadżet,
kolaż. Niektóre wyrazy obce występują w dwóch poprawnych, wariantywnych formach.np:spray lub sprej,
aquapark lub akwapark. Są również wyrazy, w których należy zachować oryginalną pisownię obcą,
np.:weekend. graffiti, quad, pizza
3.Z podręcznika zrób polecenie 4. str. 282
4.Wysłuchaj: Lajki, hejty, hajs - witajcie w języku polskim! Mówiąc Inaczej, odc. 67
https://www.youtube.com/watch?v=0iHps7JBeHM

Wycieczka po Toruniu
– cd.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.

Przegląd i znaczenie
ptaków.

1.Polecam filmik https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o .
2. Skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo
3.Spróbuj uzupełnić ćwiczenia z tego tematu.
1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 11:50.
2. Zapoznaj się z tematem – podręcznik str. 208-209 i rozwiąż zadania: 1,2,3,4,5,6/210 (dostępne w Teams
w zakładce Pliki lub po zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w e-booku Matematyka z
kluczem kl. 6, cz. 2).
3. Zadanie domowe:
W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia str. 159-160.
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matematyka

Odżywianie.

6b

WT

6

technika

Bezpieczne wakacje.

Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://m.youtube.com/watch?v=6qXF4xBv1VE i obejrzyj film

6b

ŚR

2

język polski

Fonetyka.

1.Przeczytaj z podręcznika – str.305-307
2.Głoski ustne i nosowe:
https://epodreczniki.pl/a/nosowa-czy-ustna/DkXHN7xdA
Wykonaj zadania zgodne z tematem.
3.Obejrzyj prezentację:
https://www.youtube.com/watch?v=fcd2A6iemxk

6b

ŚR

3

geografia

Relacje Polski z
sąsiadami.

1. O godzinie 9:50 zaloguj się na swoim szkolnym koncie na Microsoft Teams i dołącz do lekcji zespołu 6b
Geografia

6b

ŚR

5

matematyka

Odżywianie –
ćwiczenia.

1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 11:50.
2. Wykonaj zadania z podręcznika: 7,8,9/211; 10/212 (dostępne w Teams w zakładce Pliki lub po

zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w e-booku Matematyka z kluczem kl. 6, cz. 2).
Obejrzyjcie, proszę
v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
a także
https://www.youtube.com/watch?v=uf75xBDgD4M
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.https://www.youtube.com/watch?

6b

CZW

1

plastyka

Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.
Legendy toruńskie.

6b

CZW

2

informatyka

Bezpieczne wakacje.

Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://youtu.be/gmaCqVtv7D4
i obejrzyj film pt. ”Włącz myślenie bezpieczne wakacje” .

Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.
Legendy toruńskie.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
a także
https://www.youtube.com/watch?v=uf75xBDgD4M
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.

6b

CZW

3

historia

Zdziwienie światem –
na podstawie wiersza
W. Szymborskiej„Jarmark cudów”.
6b

6b

CZW

CZW
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1.
Wyjaśnij, co oznacza słowo cud. Podaj przykład takiego zjawiska.
2.
Podaj swoje skojarzenia z wyrazem jarmark.
3.
Otwórz podręcznik na stronie 292 i przeczytaj wiersz W. Szymborskiej „ Jarmark cudów”.
4.
http://stacjateraz.pl/jarmark-cudow-wislawa-szymborska/
5.
Zapoznaj się z notatką z lekcji – pliki Teams.
Dla chętnych - Przygotuj własną listę cudów natury… Możesz ją zilustrować wyjątkowymi fotografiami
miejsc. Pomyśl o ilustrowanym pamiętniku z wakacji…
ŻYCZĘ PIĘKNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!
Wielu spotkań z naturą, jarmarku cudów…

język polski

język angielski

1.Kliknij w link:
‘Already’ and ‘yet’ w
https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/?cc=pl&selLanguage=pl
czasie Present Perfect Wybierz unit 8, zad.1 – Present Perfect- ‘already’ and ‘yet’
- ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie i sprawdź swój wynik.

Klasa 6 D
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot

6d

6d

PN

PN

1

2

język polski

Temat

Czy warto budować
mur wokół siebie?

religia

Oko Opatrzności –
nieustanna opieka
wszechmogącego
Boga.

Instrukcja
1.Obejrzyj wykład prof. Jana Miodka pod tytułem „Tolerancja, dyskryminacja, stereotyp” dostępny na
youtube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=sN6d6sH_phI&t=48s
2. Przeczytaj tekst piosenki Stanisława Sojki pod tytułem „Tolerancja (Na miły Bóg)” na str. 276
eboki.nowaera.pl
3. Wyjaśnij jak rozumiesz słowa: mówić otwarcie, budowa ściany wokół siebie, zamykać się na kogoś.
4. O czym według Ciebie mówi piosenka Stanisława Sojki? Odpowiedz w kilku zdaniach.
5.Przyjrzyj się refrenowi piosenki i napisz co łączy tę piosenkę z przypowieścią o miłosiernym
Samarytaninie, polecenie 4 str. 276
6. Co według Ciebie jest ważne w życiu, co sprawia że życie jest wartościowe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Wysłuchaj wykonania piosenki Stanisława Sojki
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y
1.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ec67606ad9c9e0d8e204d8a/presentation-boza-opatrznosc-czuwa-nad-nami?fbclid=I
wAR1xPpSeyL_QCxNNyOFLg3PTzqih1FkKTZMMeRPABgU5N-DD7MyElUUN4VM
Kliknij w obraz przedstawiający Bożą Opatrzność i pomódl się ukrytą tam modlitwą.
2.
Przeczytaj fragment Ewangelii o opiece Boga nad ludźmi.
3.
Obejrzyj audycję o świątyni Opatrzności i czym jest ta Opatrzność.
4.
Obejrzyj obrazy przedstawiające Boga czuwającego nad światem. Przypomnij sobie sytuacje, w
których sam doświadczyłeś takiej opieki.

6d

PN

3

matematyka

Wykonaj ćwiczenie: ćw str 137-139
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Droga, prędkość, czas. video lekcja o 10:00

6d

PN

4

geografia

Relacje Polski z
sąsiadami.

1. O godzinie 10:45 zaloguj się na swoim szkolnym koncie na Microsoft Teams i dołącz do lekcji zespołu 6d
Geografia.

Jeszcze chwila i … rozpoczną się upragnione wakacje :) Niech podczas letniego wypoczynku towarzyszy Ci
piosenka. Poniżej znajdziesz utwory o wakacyjnej tematyce. Bezpiecznych, zdrowych i wesołych wakacji :)

6d

6d
6d

PN

PN
PN

5

6
7

1. Posłuchaj piosenkę pt.: “Nadeszły wakacje”, a następnie ją zaśpiewaj:
Otwórz link: https://youtu.be/JtMOB5SK2ys?list=RDxOSGbkvZkOA
2. Wysłuchaj fragment ( około 3 minuty) koncertu skrzypcowego g - moll Antonio
Vivaldiego “Lato” z cyklu “Cztery pory roku”. Podczas słuchania zamknij oczy.
Otwórz link: https://youtu.be/kaoqCARilbA
3. Kolejna muzyczna propozycja to piosenka pt.: “Idą wakacje” w wykonaniu Majki
Jeżowskiej. Jeżeli chcesz, możesz wykonać własny układ taneczny do piosenki :)
Otwórz link i posłuchaj:
https://youtu.be/BmbPAd4P93E?list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe
4. Podczas roku szkolnego zapoznałeś/-łaś się z wiadomościami teoretycznymi
muzycznymi. Przypomnij sobie czego się nauczyłeś. Będzie Ci ta wiedza
potrzebna, aby wyruszyć na kolejną przygodę z muzyką w klasie siódmej :)

muzyka

Muzyczne lato.
Podsumowanie
wiadomości w klasie
szóstej.

język angielski

Przygody wakacyjne –
praca projektowa w
oparciu o przeczytany
tekst pt. „New
Zapraszam na wideolekcję przez Teams. Przygotuj zeszyt i ćwiczenia. Jeżeli nie masz ćwiczeń wydrukuj z
Zealand”.
folderu "Materiały na zajęcia"

etyka

Dzieckiem być!

Wykonaj zadania, które udostępniłam w aplikacji Teams na Office 365 (zakładka „zadania”).
Powodzenia!
W "Zadaniach" znajdziesz zestaw interaktywnych ćwiczeń sprawdzających . Sprawdź się na ile
opanowałeś/łaś wiadomości z tego działu.
Nie musisz ni ich przesyłać, ale jeżeli chcesz, prześlij na adres :
jjanuszewska2@sp6.edu.torun.pl

6d

WT

1

język angielski,
grupa 2

Review –
podsumowanie
materiału z rozdziału 7
w formie zadań
utrwalających.

6d

WT

1

informatyka,
grupa 1

Bezpieczeństwo w
sieci

1.Dołącz do zaplanowanego spotkania w Teams (23.06. godz. 8:00)

2

język angielski,
grupa 1

Review –
podsumowanie
materiału z rozdziału 7
w formie zadań
utrwalających.

W "Zadaniach" znajdziesz zestaw interaktywnych ćwiczeń sprawdzających . Sprawdź się na ile
opanowałeś/łaś wiadomości z tego działu.
Nie musisz ni ich przesyłać, ale jeżeli chcesz, prześlij na adres :
jjanuszewska2@sp6.edu.torun.pl

2

informatyka,
grupa 2

Bezpieczeństwo w
sieci

1.Dołącz do zaplanowanego spotkania w Teams (23.06. godz. 9:00)

6d
6d

WT
WT

6d

WT

3

język polski

Zagraniczni goście w
naszym języku. O
pisowni wyrazów
obcych.

1.Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4
Lubimy obco brzmiące słowa, ale czy powinniśmy ich używać? [Bralczyk Wyjaśnia]
2.Zapisz w zeszycie:
Występujące w języku polskim obce słowa zapisujemy często zgodnie z ich wymową: np.:dżinsy, gadżet,
kolaż. Niektóre wyrazy obce występują w dwóch poprawnych, wariantywnych formach.np:spray lub sprej,
aquapark lub akwapark. Są również wyrazy, w których należy zachować oryginalną pisownię obcą,
np.:weekend. graffiti, quad, pizza
3.Z podręcznika zrób polecenie 4. str. 282
4.Wysłuchaj: Lajki, hejty, hajs - witajcie w języku polskim! Mówiąc Inaczej, odc. 67
https://www.youtube.com/watch?v=0iHps7JBeHM
Wykonaj ćwiczenie: ćw str 142,143
Dla chętnych: ćw str 144
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Video lekcja o 11:00

6d

WT

4

matematyka

Korzystanie ze
wzorów.

6d

WT

5

technika

Bezpieczne wakacje.

biologia

Przegląd i znaczenie
ssaków.

1. Polecam https://www.youtube.com/watch?v=BUcbUGGW3Ro
2. Skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/D3CC3kvoG
3. Spróbuj uzupełnić ćwiczenia z tego tematu.

Wakacje z Panem
Bogiem.

1.
Poproś swojego Anioła Stróża o opiekę na czas wakacji.
2.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ee5ef5af319630d74c4a408/game-quiz-powtorka-klasa-szosta?fbclid=IwAR1SB34EXb
mHp9JA21wf2ZdAVgIXSWKqhSLAMDR_Eh-hYGxhYkkDLs6O9A8
3.
Odpowiadając na kolejne pytania odkryjesz niespodziankę.
4.
Otwórz ostatni link w tym roku szkolnym
https://view.genial.ly/5eab061d6ec83b0d9bae61da/game-breakout-zamiast-zakonczenia?fbclid=IwAR223To
eEps37-AWjp9O99S72IlObJZSAaws6PMX9b407PiX_3UTSvn31SQ

6d

6d

ŚR

ŚR

1

2

religia

Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://m.youtube.com/watch?v=6qXF4xBv1VE i obejrzyj film

1.Przeczytaj z podręcznika – str.305-307
2.Głoski ustne i nosowe:
https://epodreczniki.pl/a/nosowa-czy-ustna/DkXHN7xdA
Wykonaj zadania zgodne z tematem.
3.Obejrzyj prezentację:
https://www.youtube.com/watch?v=fcd2A6iemxk
6d

ŚR

4

język polski

Fonetyka.

1.Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=5xnoJS-kVcg
2. Przeczytaj tekst z podręcznika „ Człowiek człowiekowi delfinem”-str.294-295.
3. Przeczytaj tekst pt.” Tony śmieci zalegają w oceanach”-str.321-322
4. Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=mdyr1t6cajQ
5. Człowiek i natura… Co z tego wynika? – zastanów się jak żyć zgodnie z naturą.

6d

6d

6d

ŚR

ŚR

CZW

5

6

2

ZRZiU

Człowiek i natura.

plastyka

Historia i historia
sztuki.
Wycieczka po Toruniu
– cd.

historia

Rzeczpospolita w XVIII
wieku, ziemie polskie w
okresie napoleońskim powtórzenie
Zapraszam na lekcję online (dołącz do lekcji przez kalendarz w Teams). Kontynuujemy powtarzanie
wiadomości.
materiału omawianego w klasie szóstej.

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.

1.
Wyjaśnij, co oznacza słowo cud. Podaj przykład takiego zjawiska.
2.
Podaj swoje skojarzenia z wyrazem jarmark.
3.
Otwórz podręcznik na stronie 292 i przeczytaj wiersz W. Szymborskiej „ Jarmark cudów”.
4.
http://stacjateraz.pl/jarmark-cudow-wislawa-szymborska/
5.
Zapoznaj się z notatką z lekcji – pliki Teams.
Dla chętnych - Przygotuj własną listę cudów natury… Możesz ją zilustrować wyjątkowym fotografiami
miejsc. Pomyśl o ilustrowanym pamiętniku z wakacji…

6d

6d

CZW

CZW

3

4

język polski

matematyka

Zdziwienie światem –
na podstawie wiersza
W. Szymborskiej„Jarmark cudów”.

Plan, mapa i skala

ŻYCZĘ PIĘKNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!
Wielu spotkań z naturą, jarmarku cudów…
Rozwiąż zadania ćw str 145-147
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
video lekcja o 11:00

Klasa 6 E
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot

6e
6e

6e

6e

PN
PN

PN

PN

2
3

4

5

Temat

Instrukcja

język polski

Zapoznaj się z materiałem zawartym w linku.
Zdania złożone podrzędnie https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk
i współrzędnie.
Dla chętnych - ćw. 4, 5 str. 57 - 58 w zeszycie ćwiczeń.

geografia

1. O godzinie 9:50 zaloguj się na swoim szkolnym koncie na Microsoft Teams i dołącz do lekcji zespołu
Relacje Polski z sąsiadami. 6e Geografia.

język angielski

Opisywanie doświadczeń
przy pomocy czasu present Zapraszam na wideolekcję przez Teams. Przygotuj zeszyt i ćwiczenia. Jeżeli nie masz ćiczeń wydrukuj
perfect.
z folderu "Materiały na zajęcia"

matematyka

Podróż.

1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 11:50.
2. Zapoznaj się z tematem – podręcznik str. 204-205 i rozwiąż zadania: 1,2/205; 3,4,5,6,7,8,9/206
(dostępne w Teams w zakładce Pliki lub po zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w
e-booku Matematyka z kluczem kl. 6 cz. 2).
3. Zadanie domowe:
W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia str. 156-158.
Jeszcze chwila i … rozpoczną się upragnione wakacje :) Niech podczas letniego wypoczynku
towarzyszy Ci piosenka. Poniżej znajdziesz utwory o wakacyjnej tematyce. Bezpiecznych, zdrowych i
wesołych wakacji :)

6e

PN

6

muzyka

Muzyczne lato.
Podsumowanie
wiadomości w klasie
szóstej.

1. Posłuchaj piosenkę pt.: “Nadeszły wakacje”, a następnie ją zaśpiewaj:
Otwórz link: https://youtu.be/JtMOB5SK2ys?list=RDxOSGbkvZkOA
2. Wysłuchaj fragment ( około 3 minuty) koncertu skrzypcowego g - moll Antonio
Vivaldiego “Lato” z cyklu “Cztery pory roku”. Podczas słuchania zamknij oczy.
Otwórz link: https://youtu.be/kaoqCARilbA
3. Kolejna muzyczna propozycja to piosenka pt.: “Idą wakacje” w wykonaniu Majki
Jeżowskiej. Jeżeli chcesz, możesz wykonać własny układ taneczny do piosenki :)
Otwórz link i posłuchaj:
https://youtu.be/BmbPAd4P93E?list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe
4. Podczas roku szkolnego zapoznałeś/-łaś się z wiadomościami teoretycznymi
muzycznymi. Przypomnij sobie czego się nauczyłeś. Będzie Ci ta wiedza
potrzebna, aby wyruszyć na kolejną przygodę z muzyką w klasie siódmej :)

6e

6e

WT

WT

1

2

Typy zdań złożonych
współrzędnie.

Zapoznaj się z materiałem zawartym w linku.
https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic
Dla chętnych - ćw. 7, 8, 9, 10 str. 59 - 60 w zeszycie ćwiczeń.

matematyka

Odżywianie.

1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 11:50.
2. Zapoznaj się z tematem – podręcznik str. 208-209 i rozwiąż zadania: 1,2,3,4,5,6/210 (dostępne w
Teams w zakładce Pliki lub po zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w e-booku
Matematyka z kluczem kl. 6, cz. 2).
3. Zadanie domowe:
W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia str. 159-160.

W "Zadaniach" znajdziesz zestaw interaktywnych ćwiczeń sprawdzających . Sprawdź się na ile
opanowałeś/łaś wiadomości z tego działu.
Nie musisz ni ich przesyłać, ale jeżeli chcesz, prześlij na adres :
jjanuszewska2@sp6.edu.torun.pl

język polski

6e

WT

3

język angielski,
grupa 2

Zapraszam na wideolekcję
przez Teams. Przygotuj
zeszyt i ćwiczenia. Jeżeli
nie masz ćwiczeń wydrukuj
z folderu "Materiały na
zajęcia"

6e

WT

3

informatyka,
grupa 1

Bezpieczeństwo w sieci

1.Dołącz do zaplanowanego spotkania w Teams (23.06. godz. 10:00)

6e

WT

4

ZRZiU

Matematyka w praktyce.

Otwórz link i rozwiąż zadania:
https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/D19HsMa8n
1. Zobacz przygotowaną lekcję
https://www.youtube.com/watch?v=SNmDC_XFzVA
2. W miarę możliwości uzupełnij ćwiczenia str.106-110.

6e

WT

5

biologia

Ssaki- kręgowce, które
karmią młode mlekiem.

6e

ŚR

1

technika

Bezpieczne wakacje.

6e

ŚR

3

język polski

Ćwiczenie umiejętności
Dla chętnych - zestaw 2. - zadania do tekstów (str. 150 - 154) lub zestaw 3. (str. 155 - 160) w zeszycie
czytania ze zrozumieniem. ćwiczeń.

6e

ŚR

4

język angielski

Utrwalenie czasu present
perfect, yet i already.

Zapraszam na wideolekcję przez Teams. Przygotuj zeszyt i ćwiczenia. Jeżeli nie masz ćwiczeń
wydrukuj z folderu "Materiały na zajęcia"

historia

Rzeczpospolita w XVIII
wieku, ziemie polskie w
okresie napoleońskim powtórzenie wiadomości

Zapraszam na ćwiczenia powtórzeniowe - znajdziecie je w aplikacji Teams w zakładce pliki.

6e

ŚR

5

Bezpieczne wakacje. 1. Kliknij w link https://m.youtube.com/watch?v=6qXF4xBv1VE i obejrzyj film

1.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ec67606ad9c9e0d8e204d8a/presentation-boza-opatrznosc-czuwa-nad-nami?fbcli
d=IwAR1xPpSeyL_QCxNNyOFLg3PTzqih1FkKTZMMeRPABgU5N-DD7MyElUUN4VM
Kliknij w obraz przedstawiający Bożą Opatrzność i pomódl się ukrytą tam modlitwą.
2.
Przeczytaj fragment Ewangelii o opiece Boga nad ludźmi.
3.
Obejrzyj audycję o świątyni Opatrzności i czym jest ta Opatrzność.
4.
Obejrzyj obrazy przedstawiające Boga czuwającego nad światem. Przypomnij sobie sytuacje, w
których sam doświadczyłeś takiej opieki.

6e

ŚR

6

religia

Oko Opatrzności –
nieustanna opieka
wszechmogącego Boga.

6e

CZW

2

język polski

Lektury dla klasy VII.

Zapoznaj się ze spisem lektur (znajdziesz w aplikacji Teams).

3

język angielski,
grupa 1

Review – podsumowanie
materiału z rozdziału 7 w
formie zadań
utrwalających.

W "Zadaniach" znajdziesz zestaw interaktywnych ćwiczeń sprawdzających . Sprawdź się na ile
opanowałeś/łaś wiadomości z tego działu.
Nie musisz ni ich przesyłać, ale jeżeli chcesz, prześlij na adres :
jjanuszewska2@sp6.edu.torun.pl

3

informatyka,
grupa 2

Bezpieczeństwo w sieci

1.Dołącz do zaplanowanego spotkania w Teams (25.06. godz. 10:00)

6e
6e

6e

6e

CZW
CZW

CZW

CZW

5

6

1. Weź udział w lekcji online w aplikacji Teams o godz. 11:50.
2. Wykonaj zadania z podręcznika: 7,8,9/211; 10/212 (dostępne w Teams w zakładce Pliki lub po
zalogowaniu się na stronie: https://ebooki.nowaera.pl w e-booku Matematyka z kluczem kl. 6, cz. 2).

matematyka

Odżywianie – ćwiczenia.

religia

1.
Poproś swojego Anioła Stróża o opiekę na czas wakacji.
2.
Otwórz link:
https://view.genial.ly/5ee5ef5af319630d74c4a408/game-quiz-powtorka-klasa-szosta?fbclid=IwAR1SB34
EXbmHp9JA21wf2ZdAVgIXSWKqhSLAMDR_Eh-hYGxhYkkDLs6O9A8
3.
Odpowiadając na kolejne pytania odkryjesz niespodziankę.
4.
Otwórz ostatni link w tym roku szkolnym
https://view.genial.ly/5eab061d6ec83b0d9bae61da/game-breakout-zamiast-zakonczenia?fbclid=IwAR22
Wakacje z Panem Bogiem. 3ToeEps37-AWjp9O99S72IlObJZSAaws6PMX9b407PiX_3UTSvn31SQ

