
Klasa 6           01.06. 

 

Historia 

Witam 

Temat: Zagadka śmierci Napoleona. 

Przeczytaj tekst w podręczniku od str. 212 – do 213. 

Wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

Powodzenia! 

 

Język polski 

Dzisiaj Wasze święto. 

Życzę Wam, aby każdego dnia spotkało Was coś zaskakującego. Powinno to 
być coś, co wprawi Was w zadumę. Nie tylko wielkie sprawy wywołują 
zdumienie i zachwyt, najczęściej wystarczą małe, powszednie rzeczy : 
uśmiech bliskiej osoby, rozkwitający kwiat, śpiew ptaków. Tych małych, 
codziennych odkryć serdecznie Wam życzę. 

 

A teraz czas na język polski. 

Temat: Zamykamy wszystkie sekrety książki w lapbooku. 

Zapiszcie w zeszytach. 

Podsumowaniem naszej pracy z lekturą „ Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” będzie 

wykonanie lapbooków. Jak już wiecie lapbook, czyli „książka na kolanie” to interaktywna teczka lub 

rozkładana książka, w której znajduje się wszystko, co wiąże się z danym tematem. Może zawierać dowolną 

ilość schowków,  kieszonek,    karteczek,    zakładek,    mapek      i rysunków.     Im      bardziej  pomysłowo,    tym  lepiej! 

Ciekawe realizacje i opisy poszczególnych etapów tworzenia lapbooków 

znajdziecie  na stronie; 

 https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/ 

Gotowe szablony możecie znaleźć tutaj:  

https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-

lapbook-innenteile....589/ 
lub tu: 

https://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
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A oto przykładowy lapbook: 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Liczę na Waszą pomysłowość 😊 

Do 8 maja czekam na Wasze filmiki prezentujące lapbooki dotyczące lektury Rafała Kosika. Należy je 

przesłać na adres: polonistaslupiec@gmail.com  z dopiskiem: lapbook, imię i nazwisko. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu niebanalnych pomysłów. 

DK 

Technika 

Temat:  Najważniejsze wynalazki ludzkości.  
 

Temat zapisać w zeszycie i  zrobić notatkę. 

Poznam najważniejsze wynalazki, które zmieniły świat i dowiem się, kiedy zostały wynalezione. 

Materiał do zajęć: 

http://www.kopernik.org.pl/wystawy/artykul/wynalazki-ludzkosci-co-zrewolucjonizowalo-
wspolczesny-swiat/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OtacV0yVIog 

https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo 

Pozdrawiam J.K 
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Matematyka 

Temat: Zakupy 

W najbliższych dniach wyślę Wam oceny ze sprawdzianu. Dziś są konsultacje dla osób, które chcą 

poprawić ocenę końcoworoczną od 10:00 do 11:00 (więcej info na stronie szkoły 

http://zspslupiec.pl/harmonogram-konsultacji/)  

Zaczynamy nowy, ostatni i krótki dział. Przejrzyjcie sobie przykłady na stronie 195-196 w 

podręczniku.  

W związku z obchodzonym dziś Dniem Dziecka – NIC nie musicie nic mi odsyłać i przy okazji – życzę 

Wam,  

aby ten dzień był faktycznie Waszym Świętem – Wszystkiego Najlepszego! 

Powodzenia! 

 

 

Język angielski: 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl6%200106 
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