przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Piszemy dedykację i podziękowanie - lekcja online.
Temat: Codzienność tematem sztuki – praca samodzielna, materiały
umieszczone na MS Teams
Temat 1: Pole wielokątów - powtórzenie.
• Rozwiąż w zeszycie zadania: P 1-9/135
• Rozwiąż test on-line i wyraźne zdjęcie raportu 1 prześlij do
12.06.20 (Ocenie podlega raport 1, termin przesłania jest
ostateczny)
https://gwo.pl/strony/2130/seo_link:klasa-6-pola-wielokatow
Temat 2: Zapisywanie równa cd.
• Rozwiąż w zeszycie zadania: P3,4/195
• Rozwiąż ćwiczenia: 4,5/97
Temat 3: Liczba spełniająca równanie.
• Rozwiąż w zeszycie zadania: P1,2,3/198
• Rozwiąż ćwiczenia: 1-5/98
Zrób zad, 6.7 i 8/111 oraz przeczytaj tekst na str. 114 i zrób zad. 1,3/114 z
podręcznika. Przeczytaj tekst na str. 115, naucz się go czytać i zrób zad. 1,2
i 3/115 z podręcznika.
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Do 12.06.20

historia

Księstwo Warszawskie.

-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Temat: Kodowanie z Stars Wars

14.06.2020

Jarosław
Rogożeński

Link:
https://code.org/starwars
Ewentualny dokładny link:
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

biblioteka

Język angielski
grupa I. Niklewska

1. Wejdź na stronę https://code.org/starwars
2. Wybierz pierwszą opcję: "BLoki" i kliknij "Spróbuj teraz"
3. Przejdź 15 poziomów kodowania.
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu doszedłeś/aś
(Odpisz na czacie prywatnym albo w naszym zespole w MS Teams).
Termin do 14.06.2020
Wyzwania czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9i-10-dla-4-8-sp-1.pdf
1. Zapisz temat:
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Lekcja online
poniedziałek
10:45 (MS
Team)

Lesson
Subject: Would you like ketchup with your ice cream?
• Otwórz podręcznik na str.87, odpowiedz na pytania
z zad.1, następnie przeczytaj tekst „Would you like ketchup with your ice
cream?”, wypisz nieznane ci słownictwo z czytanki do zeszytu pod
tematem. Znajdziesz je na stronie 89 zapisz ich polskie tłumaczenia do
zeszytu. Następnie zrób zadania 2, 3 ze str.87 do zeszytu.
• Wypisz do zeszytu słówka z zadania 4 i ich polskie
odpowiedniki:
• Na koniec zrób zadanie 5 ze str.87.
Pliki dźwiękowe do zad.2 i 4 znajdziesz na platformie Teams.
Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat!
2. Zapisz temat w zeszycie:
Subject: Listening and writing
Na początek poćwicz słownictwo z rozdz.6:
https://quizlet.com/pl/497679818/unit-6-english-class-a2-flashcards/?x=1jqt

Poniedziałek

•

Zrób zadanie 2, 3 i 4 ze str.88. Do tych zadań potrzebujesz pliki
dźwiękowe, które znajdziesz na platformie Teams.

Na koniec otwórz link i zrób zadanie:
https://learningapps.org/10418712
Dla chętnych!
Przeanalizuj tekst/przepis z zad.5 i na jej podstawie zrób zad.7.
Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat!

Religia

Informatyka

Temat: Filmy religijne- Boże Ciało.
Proszę obejrzeć krótkie filmy na temat święta-Boże Ciało.
https://www.youtube.com/watch?v=VByvShiSQys
https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE&t=39s
KONTYNUACJA ZADANIA Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA
Temat: Microsoft Sway – kim chcę zostać w przyszłości?
1. Zapoznaj się z materiałami:
a) https://www.youtube.com/watch?v=VUFVmAobsrA
b) https://www.youtube.com/watch?v=gty4CgTTpXo
c) https://www.youtube.com/watch?v=SkxBfPO06rw
d) https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVXh1hkZs&list=PLfVRnt2I
casKMILB83510UGasus1QZeqI&index=6
2. Zaprojektuj prezentację Sway, w której opowiesz o Twoim
wymarzonym zawodzie. Jeśli masz kilka - możesz wybrać jeden lub
opowiedzieć o nich wszystkich. Skorzystaj z materiałów, które
przygotowywałeś/aś w ubiegłym tygodniu (plan, zdjęcia).
3. Postaraj się przygotować swojego swaya w sposób atrakcyjny
(wyraźny tekst, ciekawe grafiki). Masz dużo czasu – zadbaj o to,
aby był ciekawy.

--------------

WujkeHalina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Link do
prezentacji
Sway przez
zadanie w
Teams
wysyłamy do
10 czerwca do
godz. 23.59
(zadanie na
dwie godziny
lekcyjne)

Tomasz
Ogrodnik

Czat- Teams

4. Na wykonanie swaya masz półtora tygodnia, tj. do 10 czerwca do
godz. 23.59).
5. Link do przygotowanego swaya wyślij jako odpowiedź do zadania:
• Dodaj pracę
• Link (po lewej stronie) - pamiętaj, aby umieścić odpowiedni link.
Nie musisz uzupełniać podpisu
• Kliknij Dołącz a następnie Prześlij.
6. Przypominam, że prace po terminie (lub wysłane inną drogą) nie
będą przyjmowane).
W f chłopcy

Lekcji nie ma –nauczyciel na maturach

Anna Arndt

Proszę jednak pamietać , o przesyłaniu info o aktywności w maju
Plastyka

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

geografia

Podsumowanie treści z klasy 6.

-------------------

Technika

Wysyłamy zaległe prace.

Do 10 czerwca

Wychowanie
fizyczne
dziewczyny

Dowolna Aktywność fizyczna na:
•Rowerze, hulajnodze, Rolkach, Deskorolce, bieg ciągły przez min 30min w terenie lub
na bieżni. Sprawdź ile przejedziesz,przebiegniesz przez 5 dni i udokumentuj swój wynik
na teams😊 dla chętnych ćwiczenia rozciągające😊😊
https://m.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

--------

Do 12 .06

Agnieszka
Szwarc
Agnieszka
Tokarska –
Kleina
Margarita
Tuczko

MS Teams, mail,
Monika Potrikus

--------Poniedziałek
10:00-10:30
Teams

Konsultacje
indywidualnie
teams czat

