
Klasa 6         09. 06. 

 

Język polski 

Witajcie 

Temat: O tym, jak w Bajce robotów maszyna cyfrowa ze smokiem walczyła. 

 

 Dzisiaj na lekcji poznacie jedną z Bajek robotów Stanisława Lema.  

1. Przeczytajcie bajkę i wykonajcie zlecone zadania. 

https://view.genial.ly/5ebc692e99c3dc0d2ad929f2/presentation-o-maszynie-cyfrowej-co-ze-

smokiem-walczyla 

2. Wpiszcie do zeszytów cechy literatury fantastycznonaukowej. 

3. Wypełnijcie kartę pracy, zdjęcie prześlijcie na mój Messenger. 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ebc692e99c3dc0d2ad929f2/presentation-o-maszynie-cyfrowej-co-ze-smokiem-walczyla
https://view.genial.ly/5ebc692e99c3dc0d2ad929f2/presentation-o-maszynie-cyfrowej-co-ze-smokiem-walczyla


Biologia 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 6. 

Witajcie! Niedawno przesłałam Wam elektroniczny zeszyt ćwiczeń. Kontynuujemy 

rozwiązywanie. W wolnym czasie rozwiązujcie zadania, aby utrwalić zdobytą w klasie VI 

biologiczną wiedzę. Powodzenia 

 

Matematyka 

Temat: Odżywianie. 

Dziś zapoznacie się z wartością energetyczną wybranych produktów żywnościowych. 

Zobaczcie uważnie przykład na stronie 209 pokazujący, jak oblicza się w przybliżeniu ilość 

zużywanej energii, zależnie od aktywności fizycznej. Następnie proszę o wykonanie zadań nr: 

2, 3 i 6/str. 210. Zadania domowe 3 i 6 opierają się o informacje zawarte w tabeli na górze 

strony 210. 

Zdjęcia OBLICZEŃ, a nie samych wyników prześlijcie na slupiec8@o2.pl 

Powodzenia! 

 

 

Geografia 

Temat: Zapora Trzech Przełomów w Chinach. 

 Kochani obejrzyjcie film o Zaporze  Trzech 

Przełomów.  https://epodreczniki.pl/a/film-edukacyjny/D1BP8igFL 

 Zastanówcie się nad skutkami budowy takich ogromnych inwestycji. 

 Ustosunkujcie się czy jestem za/przeciw budowie zapór i elektrowni wodnych na 

rzekach. 

 Wsłuchajcie się w wypowiedź prezentera, która być może pomoże Wam podjąć 

decyzję. 

 Znajdźcie na mapie na jakiej rzece i gdzie znajduje się w/w zapora. 

 Sprawdźcie czy w Polsce mamy elektrownie i na jakich rzekach 

Powodzenia M.M 

 

Zajęcia z wychowawcą 

Temat:  Czy warto pomagać? 

 

 Wydaje się, że w dzisiejszych czasach ludzie dużo i często pomagają. Działają wolontariaty, 

odbywają się różne imprezy charytatywne, zbierane są dary. Niby wszyscy wiedzą, że trzeba 

pomagać, ale dlaczego?  

mailto:slupiec8@o2.pl
https://epodreczniki.pl/a/film-edukacyjny/D1BP8igFL


Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam dwa filmy, które pokazują drobne gesty pomocy, a z 

których wynikają wielkie rzeczy. Filmy są niby w tej samej tematyce i poruszają podobne 

problemy, jednak są bardzo odmienne. zapraszam do obejrzenia: 

https://youtu.be/ovj5dzMxzmc 

https://youtu.be/zcruIov45bI 

 

Język angielski 

Topic: Utrwalenie wiadomości z działu 8. 

 

Zadanka czekają na was na stronie myenglishlab.  Powodzenia  
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