
Klasa VI b

26. 03

j.polski Ten przedmiot wykonany przez mnie najbardziej pokazuje, jaki/jaka jestem.

wf Bądź odpowiedzialny za siebie - jak ustrzec się przed koronawirusem.
ewarozycka6@gmail.com     

matematyka Pole równoległoboku i rombu.                 jolantamajewskavi@gmail.com

technika Piszemy plan i wykonujemy rysunek dekoracji świątecznej. jaroslawkomar1@wp.pl

plastyka Grafika jako dziedzina sztuki                                                    bmppacyna@gmail.com

27.03

j.polski Przypomnijmy, co wiemy o wypowiedzeniach?

geografia Turystyka w Europie                                                          gppacyna@gmail.com

muzyka Z muzyką w tle – funkcja muzyki w filmie i reklamie.

historia Oświecenie w Europie                                               historiasppacyna@gmail.com

informatyka O wyszukiwaniu największej i najmniejszej liczby.              irtree.samcro@gmail.com
30.03

matematyka Obliczanie pól równoległoboków i rombów

historia Nowe potęgi europejskie

j. polski Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on rezygnuje – Michel Piquemal  ,,Drogoc
enna perła”.

wf Podstawowe zasady higieny w czasie epidemii.

religia Wielki Post                                                                                              anusiasal@wp.pl

j. angielski Czy lepiej mieszkać na wsi, czy w mieście? Places to live.             klasa6bpacyna@gmail.com

31.03

matematyka Pole trapezu

biologia Płazy – zwierzęta wodno – lądowe

j. polski Jak w życiu - o „zgodzie, rządach i przynależnościach”, czyli jak łączą się wyrazy     w zdaniu?  

j. angielski Powtórzenie czasow teraźniejszych. Present Simple versus Present Continuous

wf Ćwiczenia wzmacniające przy wybranej muzyce.

01.04
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j. polski Jak zbudowany jest biblijny opis stworzenia świata? – fragm. Księgi Rodzaju.

matematyka Obliczanie pól trapezów

wf Dbamy o zdrową dietę-planujemy swój jadłospis.

religia Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień

j. angielski Czytanie ze zrozumieniem. Reading comprehension

02.04

j.polski Dlaczego Bóg ciągle się dziwi? – wiersz Joanny Kulmowej „Człowiek żeby patrzał”.

wf Dbamy o higienę umysłu: w dzień pracuj w nocy śpij-harmonogram dnia.

matematyka Pola czworokątów – zadania

technika Piszemy plan i wykonujemy  dekorację świąteczną

plastyka Rzeźba jako dziedzina sztuki

03.04

j.polski Jak minął tydzień? Jak się czuję w nowej sytuacji? Ćwiczenia słownikowe i…
             opis przeżyć.

geografia Gospodarka Europy - powtórzenie.

muzyka Instrumenty dęte, podział i brzmienie

historia Stany Zjednoczone Ameryki

informatyka
Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację? i_trebacz@pacyna.mazowsze.pl  
irtree.samcro@gmail.com
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