
Klasa 6         05.05. 

 

 

Język polski 

Witajcie. 

Temat: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? Rodzaje zdań 

złożonych współrzędnie. 

 

Zapiszcie go w zeszytach. 

 

 Dzisiaj zapraszam Was na lekcję gramatyki. Dowiecie się czym różni się zdanie złożone 

współrzędnie od podrzędnego, jakie są rodzaje zdań złożonych współrzędnie. 

1. Obejrzyjcie z uwagą: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgIM5X-qQTA 

2. Zróbcie w zeszytach notatkę uwzględniającą następujące zagadnienia: 

 zdanie złożone współrzędnie; 

 zdanie złożone podrzędnie; 

 rodzaje zdań złożonych współrzędnie 

3. Wykonajcie w zeszytach zad. 1 i 6 ze str. 284. 

 

Powodzenia 😊 

DK 

 

Biologia 

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków. 

Ssaki to gromada kręgowców niezwykle zróżnicowana pod względem budowy zewnętrznej i 

trybu życia. Należą do niej zarówno żyjące na lądzie rysie i zebry jak i zamieszkujące morza i 

oceany foki i delfiny. Dziś poznamy zróżnicowanie budowy zewnętrznej ssaków, ich 

znaczenie w przyrodzie i dla człowieka oraz sposoby ochrony ssaków. 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. Przeczytaj tekst podręcznika str. 136-142. Zapisz w zeszycie 

znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka. Nie musisz przesyłać zdjęć notatki.  

Zadanie domowe  

1. Przygotuj album „W świecie ptaków.” Czas za wykonanie zadania do 19.05.2020r. 

Zdjęcia prześlij. Zadanie obowiązkowe dla wszystkich. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgIM5X-qQTA


 

 

Zajęcia rozwijające zdolności 

 

Temat: Największe państwa świata. 

 Obejrzyj prezentację, zwróć uwagę zwłaszcza na Rosję, która była naszym ostatnim 

tematem z geografii. 

 Korzystając z podręcznika oraz prezentacji napisz 10 zdań, w których określisz co 

wyróżnia Rosję spośród wszystkich krajów świata. 

 Zadanie zapisz w zeszycie i WYŚLIJ DO NAUCZYCIELA DZISIAJ. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vaKwsEaoW9E   

https://www.youtube.com/watch?v=vaKwsEaoW9E&authuser=2 

Powodzenia M.M 

 

Matematyka 

Temat: Procenty 

Witam! W podręczniku przykłady prostych obliczeń procentowych znajdziecie na str. 156-

157. Przejrzyjcie je uważnie, aby następnie wykonać zadania: 2 i 4/str. 158 oraz 5 i 6/str. 159. 

Polecam Wszystkim obejrzeć te krótkie, ale jakże pomocne materiały: 

https://pistacja.tv/film/mat00163-zamiana-procentow-na-ulamki-i-odwrotnie?playlist=275 

https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275 

Zdjęcia Waszych obliczeń w zeszytach przedmiotowych prześlijcie na slupiec8@o2.pl 

Pozdrawiam J.G. 

 

Zajęcia z wychowawcą 

Temat: Nasze symbole narodowe. 

 

W ramach godziny wychowawczej obejrzyjcie filmy: 

www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 

https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 
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Język angielski: 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl6%200505 
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