
Praca domowa klasa 6a 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL 

NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

03.06.2020. – uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę o 

wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e-mail. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com  

 

01.06.2020r.(poniedziałek) 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA! 

Subject: In the house-słownictwo związane z domem, praca z komiksem 

- zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym sprzętów domowych: podręcznik str.105 (tabelka: 

In the house) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na 

quizlet: https://quizlet.com/pl/365971669/evolution-plus-3-unit-8-in-the-house-flash-cards/ 

- wykonaj ćwiczenie  2/98 podręcznik. Należy przeczytać i posłuchać komiksu. Link do 

nagrania: https://drive.google.com/open?id=1ggR4_gRh4qNx-rlj5OXxdNgT7B2qtZ8G 

-wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenie 1/66. 

 

03.06.2020r.(środa) 

Dziś odbędzie się kartkówka z konstrukcji  be going to (użycie, budowa zdań 

twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z dwóch 

pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 13.00, gdyż 

wcześniej mam konsultacje i muszę być w szkole. Odpowiedzi proszę przesłać na mojego 

e-maila do godz. 13.30.  

Subject: They are ours- przymiotniki i zaimki dzierżawcze 

-przepisz pod tematem 

Mój, moja, moje MY – MINE 

Twój, twoja, twoje YOUR – YOURS 

Jego HIS - HIS 

Jej HER - HERS 

Nasz, nasza, nasze OUR – OURS 

Wasz, wasza, wasze YOUR – YOURS 

Ich THEIR – THEIRS 

Po przymiotnikach dzierżawczych (my, your, his, her, our, your, their) musi wystąpić 

rzeczownik. Zaimki dzierżawcze (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) zastępują 

rzeczowniki więc nie występuje po nich rzeczownik. 

This is my car. To jest mój samochód. 

This car is mine. Ten samochód jest mój. 

Is this your bag? Czy to twoja torba? 

Is this bag yours? Czy ta torba jest twoja? 

- obejrzyj filmik omawiający dzisiejsze zagadnienie: 

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

- wykonaj zadanie 4/99 podręcznik. Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa (zaimki lub 

przymiotniki dzierżawcze) Np. 1. That s her saucepan. It s HERS. 8 That is YOUR fridge. It s 

yours. 

- wykonaj ćwiczenie 2, 3 i 4 strona 66 ćwiczeniówka.  

 

05.06.2020r. (piątek) 

Subject: Talking about rules.-wyrażanie nakazów i zakazów. 
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- zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym parku: podręcznik str.105 (tabelka: At a wildlife 

park) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet:  

https://quizlet.com/388191501/ev3-unit-8-l-5-i-6-vocabulary-at-a-wildlife-park-flash-cards/ 

Przepisz pod słówkami: 

must – musieć; wyraża nakaz zrobienia czegoś 

You must protect the environment.- Musisz chronic środowisko. 

must+ not= mustn t – nie wolno, nie można; wyraża zakaz zrobienia czegoś 

You mustn t talk loudly in the library. – Nie wolno Ci rozmawiać głośno w bibliotece. 

“must/ mustn t” maja taką sama formę we wszystkich osobach i występuje po nim 

bezokolicznik.  

Aby zamienić przymiotnik na przysłówek należy do przymiotnika dodać końcówkę –ly 

Np. quiet(cichy)-quietly(cicho) 

loud(głośny)-loudly(głośno) 

careful(ostrożny)-carefully(ostrożnie) 

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5/100 z podręcznika. 

 -zrób w ćwiczeniówce zadania  1, 4 i 5 strona 67. Dla chętnych 6/67. 

 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  

 

01.06.2020 

Dzisiaj Twoje święto! Zrób więc coś, co sprawi Ci przyjemność: idź na spacer, obejrzyj 

ulubiony film...... Wszystkiego najlepszego! 

 

03.06.2020 

Temat: Upadek Napoleona 

Przeczytaj temat 35 z podręcznika. 

Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj i prześlij do sprawdzenia. 

 

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

04.06.2020. – przeczytajcie temat 26 w podręczniku „Ukraina w czasach przemian”.  

Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 

notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 

ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl  

 

01.06.2020 r. (poniedziałek) 

Temat: Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach. 

Na kilku kolejnych lekcjach potrzebne będą: cyrkiel, linijka, ołówek, kolorowe kredki. 

Zapisz temat w zeszycie. 

Dowiesz się, co to jest „konstrukcja klasyczna”. Nauczysz się konstruować trójkąt o danych 

długościach boków za pomocą cyrkla i linijki.  

Wykonaj ćwiczenie wstępne ze str. 258 z podręcznika. 

Przeczytaj wiadomości o konstrukcji geometrycznej ze str. 258 z podręcznika. Jeśli nie 

zrobiłeś/zrobiłaś tego wcześniej, wykonaj zadania 2 i 3 tylko za pomocą linijki bez podziałki i 

cyrkla. 

Zapoznaj się z konstrukcją trójkąta o bokach długości a, b, c zamieszczoną w podręczniku na 

stronie 259. Możesz również obejrzeć film o konstruowaniu trójkątów. 
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W zadaniach, w których należy wykonać konstrukcję klasyczną szukanej figury, w poleceniu 

używa się zwrotu „skonstruuj”. Pamiętaj o tym rozwiązując zadania. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji trzeba narysować odcinki o 

podanych długościach. 

Rozwiąż zadania 3, 4, 5 ze str. 259 z podręcznika oraz zadania ze str. 101 z zeszytu ćwiczeń. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

02.06.2020 r. (wtorek) 

Temat: Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach, c.d. 

Zapisz temat w zeszycie. 

W dalszym ciągu będziesz się zajmować konstruowaniem trójkątów o podanych długościach 

boków za pomocą cyrkla i linijki bez podziałki.  

Rozwiąż zadania: 7 – 11 ze str. 260 z podręcznika z podręcznika oraz zadania ze str. 102, 103 

w zeszycie ćwiczeń. 

Uwaga: Przed wykonaniem konstrukcji warto wykonać rysunek pomocniczy. 

Zadanie dodatkowe: Praca projektowa opisana na str. 260 - 261. Projekt można wykonać 

indywidualnie lub w grupie w terminie do 9 maja.  

Zdjęcia rozwiązanych zadań z ćwiczeniówki proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na 

adres mailowy podany wyżej.  

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

03.06.2020 r. (środa) 

Temat: Rysowanie kątów o podanych własnościach. 

Dziś zajmiesz się konstruowaniem kątów o takiej samej mierze, jak dany kąt (bez użycia 

kątomierza). 

Zapisz w zeszycie temat lekcji.  

Wykonaj ćwiczenia wstępne ze str. 262 z podręcznika. 

Rozwiązując zadanie 1/262 do wiesz się, jak skonstruować kąt o danej mierze. Możesz 

obejrzeć film o konstruowaniu kątów. 

Rozwiąż zadania 2 – 4 ze str. 263 z podręcznika oraz zadania ze str. 105- 107 z zeszytu 

ćwiczeń. Część tych zadań wykonasz w czasie zajęć. Będą wskazane zadania do rozwiązania 

samodzielnego. 

Uwagi do zadań: Zwróć uwagę na zwroty narysuj i skonstruuj użyte w poleceniach zadań. 

Pamiętaj, że warto wykonać rysunek pomocniczy. 

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy 

podany wyżej.  

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

05.06.2020 r. (piątek) 

Temat: Rysowanie kątów – zadania tekstowe. 

Dziś doskonalisz umiejętność konstruowania kątów o takie mierze jak dane kąty. 

Zapisz temat lekcji. 

Rozwiąż zadania 5 – 8 ze str. 26 z podręcznika oraz zadania ze str. 108 – 109 w zeszycie 

ćwiczeń. Przypominam, że warto wykonywać rysunki pomocnicze. 

Zadanie dodatkowe: Zaproś kogoś z domowników do gry „Kto weźmie ostatni trójkąt?” 

opisanej w podręczniku na str. 264. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-ATm670vAg


Zdjęcia rozwiązanych zadań (wskazanych przeze mnie w czasie zajęć) proszę przesłać do 

mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.  

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL 

NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 

 

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie. 

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 148 – 154. Zapiszcie w zeszytach po dwa  przykłady 

ssaków: drapieżnych, gryzoni, parzystokopytnych, nieparzystokopytnych, naczelnych, ssaków 

żyjących w wodzie i ssaków zdolnych do lotu. Jest to praca na ocenę, przesyłajcie odpowiedzi 

do piątku. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze prace. 

 

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Mechanika i mechatronika. 

Obejrzyj film z linku poniżej. 

 https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,technika-lekcja-1-27052020,47918856 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com 

 

02.06.2020r. gr.1    

Temat: Kodowanie liter. 

1. Przeczytaj uważnie temat 22 z podręcznika s. 95 – 97.  

2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E  

3. Jeżeli masz arkusz kalkulacyjny, wykonaj tablicę kodów ASCI, jeżeli nie, to link do niej 

https://tiny.pl/7rs8b  

4. Zakoduj swoje imię i nazwisko za pomocą kwadracików i zapisz je w postaci układu 

dwójkowego/binarnego (0 lub 1) następnie wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą 

być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione 

zdjęcie. 

 

03.06.2020r. gr.2   

Temat: Pomoc z angielskiego. 

1. Zapoznaj się z tematem 24 s. 107. 

2. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania. 

3. Poćwicz wymowę angielskich słówek w serwisie freerice.com. 

4. Zmień przedmiot w serwisie freerice.com z angielskiego na matematykę i poćwicz 

matematykę. 

5. Zapoznaj się z automatycznym tłumaczem na stronie translate.google.pl. 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 

 

Poniedziałek 01.06.2020 
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Temat: Nasze muzyczne dzieło sztuki. 

Posłuchaj festiwalu muzyki współczesnej „Warszawska jesień”. 

Improwizacja ruchowa do muzyki którą lubisz. 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com 

 

Piątek 05.06.2020 

Temat: Moda i proporcje sylwetki na przykładzie barokowej i rokokowej mody. „Jak w 

pięknej sukni mogła bawić się mała królewna”? Niezwykła suknia z kryzą i wachlarzem. 

Kryza (okrągły, marszczony lub plisowany kołnierz, noszony w Europie Zachodniej, 

Środkowej i Północnej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Wykonywana z 

cienkiej tkaniny, zazwyczaj obszytej koronką.) 

Zobacz  w Internecie szlacheckie stroje barokowe i rokokowe.  

Wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy A4.  

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

02.06.2020 (wtorek)   

Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik Kościoła. 

Męczennik to człowiek, który cierpi lub oddaje życie za wiarę w Chrystusa.  

Poznaj historię pierwszego męczennika czytając katechezę 46. Na podstawie zdobytych 

wiadomości rozwiąż krzyżówkę  i uzupełnij ćwiczenie 2,3 4 str.  94/95 (ćwiczeń nie musisz 

odsyłać na e-maila)  

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

03.06.2020 (środa) 

Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa- patron chrześcijańskiego ładu moralnego 

Zapoznaj się z treścią katechezy 47. Na podstawie zdobytych wiadomości rozwiąż krzyżówkę 

ćw.1 str. 96 Dla chętnych: korzystając z różnych źródeł informacji scharakteryzuj postać św. 

Stanisława ze Szczepanowa – ćw.3 str. 97 (ćwiczenia możesz odesłać na e-maila) 

https://youtu.be/3q8RG7sHvb0?t=362  

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 

 

01 czerwca 2020 r. 

Temat: Świat przedstawiony w filmie i powieści ,,Przygody Tomka Sawyera”                 

M. Twaina. 

1.Przed lekcją wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/525645/polski/przygody-

tomka-sawyera-elementy-świata-przedstawionego i przyporządkuj słowa w odpowiednie 

miejsca. Rozwiązanie zanotuj w notatniku lub brudnopisie. Później zapiszemy je w zeszycie. 

2.Odczytaj poniższe informacje dotyczące biografii autora i genezy (powstawania) 

utworu: 

Prawdziwe nazwisko amerykańskiego pisarza Marka Twaina brzmi Samuel Langhorne 

Clemens. Urodził się w 1835 r. w miasteczku Floryda. Pracował w drukarni, a później jako 

pilot parowca rzecznego. Z tego okresu pochodzi jego pseudonim literacki - mark 

twain znaczy „znacz dwa” (chodzi o miarę głębokości). Twain był poszukiwaczem złota, 

podróżnikiem - zwiedził niemal cały świat. Pracował jako dziennikarz, najbardziej znany jest 

jako autor powieści, np.: Królewicz i żebrak, Przygody Tomka Sawyera, Przygody 
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Hucka. Pisarz zmarł w 1910 r. 

Geneza utworu: Można powiedzieć, że powieść zrodziła się z chęci przywołania beztroskiego 

dzieciństwa, bo tematem powieści jest właśnie powrót do czasów dzieciństwa, dziecięcych 

zabaw i przygód, dziecięcego spojrzenia na świat. 

3.Zapisz: 

Czas i miejsce akcji: ………. – tu zanotuj odpowiedzi z Quizu, który rozwiązałeś na 

początku lekcji 

Bohaterowie: 

Tomek Sawyer – główny i tytułowy 

Huckleberry Finn –przyjaciel Tomka 

Sid – przyrodni brat Sawyera 

Ciotka Polly – opiekunka głównego bohatera 

Rebeka Thatcher (Becky) – ukochana Tomka 

Narracja jest prowadzona w trzeciej osobie, w powieści występuje narrator 

wszechwiedzący, to znaczy taki, który zna przyszłość, przeszłość, a także myśli i uczucia 

postaci. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka – miłego świętowania w gronie najbliższych.  

 

02 czerwca 2020 r. 

Temat: Obyczaje, humor, przygoda i sensacja w powieści  M.Twaina. A jak w filmie? 

1.Zapoznaj się z poniższą treścią początkowych rozdziałów książki (zwróć uwagę, czy 

podobnie było w filmie) 

„Tomek bawi się, walczy i znika” 

Tego dnia Tomek poszedł na wagary. Podczas kolacji ciotka Polcia zadawała mu podstępne 

pytania, aby wydobyć z chłopca kompromitujące wyznanie. Jej zabiegi spełzłyby na niczym, 

gdyby nie Sid, przyrodni brat Tomka. Zauważył on, iż kołnierzyk Tomka przyszyty jest 

czarną nitką, a tymczasem ciotka szyła go białą. Wówczas Tomek, nie czekając na dalszy ciąg 

wydarzeń, pogroził bratu i wybiegł z domu. 

Był letni wieczór. Nową namiętnością Tomka był oryginalny sposób gwizdania. Szedł teraz i 

gwizdał, gdy nagle zauważył obcego, porządnie i czysto ubranego chłopca. Chłopcy stanęli 

naprzeciw siebie i zaczęli się przezywać, a potem bić. Po chwili Tomek siedział okrakiem na 

nieprzyjacielu, aż ten nie wykrztusił słowa „dosyć”. Chłopiec wrócił do domu bardzo późno. 

Ciotka, widząc jego potargane ubranie, postanowiła skazać go na ciężką pracę w dniu 

wolnym od nauki, czyli w sobotę. 

„Znakomity pacykarz” 

Nadszedł sobotni ranek. Tomkowi jednak świat wydawał się pusty i smutny, gdyż musiał 

pomalować wysoki parkan. Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl i z zapałem zabrał się 

do pracy. Nie zauważył nawet przechodzącego obok Bena Rogersa. Chłopiec ten przystanął     

i z zaciekawieniem przyglądał się pracy Tomka. W pewnej chwili poprosił Sawyera, aby dał 

mu trochę pomalować. Jednakże Tomek nie chciał się na to zgodzić, mówiąc, że płot musi 

być pomalowany bardzo starannie. W końcu z niechęcią na twarzy, ale z radością w sercu, 

spełnił prośbę kolegi, jednak dopiero wtedy, gdy Ben podarował mu jabłko. 

Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, płot był pomalowany trzema warstwami 

wapna. 

„Tomek poznaje Becky” 

W poniedziałkowy ranek Tomek zaczął szukać jakiejś dolegliwości, aby tylko móc nie iść do 

szkoły. Swoimi jękami obudził Sida. Zaraz też przybiegła ciotka i odkryła, że ból palca u 

Tomka jest udawany. Chłopiec więc zaczął narzekać na ruszający się ząb. Jednakże i to nie 

poskutkowało, gdyż starsza pani pomogła chłopcu go wyrwać. 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69741-powiesc
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84726-tomek


W drodze do szkoły spotkał młodego włóczęgę Huckleberry'ego Finna, swego przyjaciela. 

Chłopcy zaczęli rozmawiać na temat usuwania brodawek. Później wymienili się swoimi 

skarbami: Tomek dał Finnowi swój ząb, a ten podarował mu kleszcza. Mimo że zaraz się 

pożegnali, Tomek spóźnił się do szkoły. Za karę nauczyciel kazał mu usiąść z dziewczynką. 

Tomek usiadł obok ślicznej nieznajomej. Chłopiec podarował jej brzoskwinię i zabawiał ją, 

rysując na tabliczce przeróżne postacie. W pewnej chwili podsunął jej tabliczkę z napisem 

„Kocham cię”, co Becky bardzo ucieszyło… 

Odczytałeś/-łaś tylko 3 początkowe streszczenia rozdziałów powieści. Przypomnij sobie, jak 

dalsze wydarzenia potoczyły się w filmie. 

2.Zapisz: 

Książka Marka Twaina to powieść przygodowa. Zostały w niej opisane niezwykłe i pełne 

napięcia wydarzenia, jakie przeżywają bohaterowie. Niewątpliwym walorem książki jest 

humor obecny prawie we wszystkich, nawet tych najbardziej dramatycznych, sytuacjach. 

Podobnie wydarzenia zostały ukazane w filmie, choć zabrakło w nim uszczegółowień 

niektórych zdarzeń. Warto jednak go obejrzeć, by wyrazić własne zdanie. 

Dokończ zdanie: 

Polecam film oparty na podst. powieści Marka Twaina, ponieważ…. 

Praca domowa:  

Na podstawie obejrzanego filmu wypisz, najciekawsze Twoim zdaniem, przygody 

Tomka. Możesz zapisać je w formie planu. Zrób zdjęcie i wyślij do sprawdzenia. 

 

03 czerwca 2020 r.  

Temat: Zdanie podrzędne przydawkowe i dopełnieniowe – ćwiczenia. 

Praca z fioletowym podręcznikiem s. 165- 170. Przypomnij sobie pytania przydawki i 

dopełnienia. 

1.Wykonaj ustnie ćw. 1 i 2 s. 165. 

2. Ćw. 3 s. 166 zanotuj w zeszycie, wykonaj wszystkie czynności (podkreśl orzeczenia, 

oddziel zd. składowe, znajdź zd. nadrzędne i podrzędne, zapisz je w odpowiednich miejscach, 

narysuj wykresy i stwórz legendę. 

3. Zapisz w zeszycie inf. z drugiej ramki ze s. 166. Zapamiętaj je. 

4. Wykonaj ustnie ćw. 1 i 2 s. 168 

5.  Zapisz w zeszycie inf. z drugiej ramki ze s. 169. Zapamiętaj je. 

6. Wykonaj ćw. 1 s. 77 z ćwiczeniówki różowej. 

Praca domowa:  

Utrwal wiadomości z dzisiejszej lekcji raz wykonaj w ćwiczeniówce zad. 1, 2 s. 75 i 5 s. 

78. 

 

04 czerwca 2020 r. 

Temat: Pisownia połączeń literowych ,,en”, ,,em”, ,,on”, ,,om”. 

1.Wykonaj ustnie ćw. 1 s. 264. Policz słowa i wskaż odpowiedź. 

2. Wykonaj pierwsze polecenie z ćw. 2 s. 264 – słowa zanotuj w zeszycie. 

3. Przepisz if. Zamieszczone w tabeli Zapamiętaj na s. 265. 

4.Rozwiąż ustnie ćw. 3 s. 265 

5. Zanotuj rozwiązania ćw. 5, 6, 7 i 8 w zeszycie – omówimy na lekcji. 

Praca domowa: 

Zanotuj w zeszycie (po przecinku) słowa z ćw. 9 s. 267 z fioletowego podręcznika. 

Zapamiętaj ich pisownię. 

 

05 czerwca 2020 r.  

Temat: Pisownia końcówek ,,-ę”, ,,-em”, ,,-ą”, ,,-om”. 



1.Wykonaj ustnie ćw. 1, 2 i 3 s. 268 – 269 – sprawdzimy na lekcji. 

2. Zapisz w zeszycie rozwiązania ćw. 4 s.270. 

3. Odczytaj inf. z tabeli ze s 271. 

4. Wspólnie rozwiążemy ćw. 6, 7 i 8 s. 272-273. 

Praca domowa: 

Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 1 s. 139, 6 i 7 s. 142-143 oraz 9 s. 144. 

W poniedziałek (8 czerwca) odbędzie się ostatni sprawdzian podsumowujący zagadnienia z 

ortografii. Rozwiążecie krótki test na platformie wsipnet.pl. Zagadnienia dotyczyć będą 

pisowni wyrazów z ó, u, ch ,h ,rz ,ż ,ą ,ę ,-om ,-on, -em ,-en. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl 

 

KorfbalI  

Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do 

szkół w Amsterdamie w 1902r.  

Obejrzyjcie w wolnym czasie przesłane przeze mnie filmiki. A, jak będzie Wam się nudziło 

to porzucajcie do celu piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik. 

KorfbalI . Co to takiego? - filmik 

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

Jak się gra w korfball? - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs 
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