
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.04.2020 

PLASTYKA 

 

Klasa VI plastyka – 08.04.2020 

Na ocenę: Wykonaj dowolną dekoracje świąteczną. – prace odeślij do 10.04.2020 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com:  

 tytuł wiadomości: 6 plstyka  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

TECHNIKA 

Temat: Elementy elektroniki. 

Zapoznaj się z tematem z podręcznika na stronie 54-55. 

Notatka do zeszytu 

1. Elektronika – zajmuje się obwodami elektrycznymi zawierającymi elementy 

elektroniczne. 

2. Rodzaje elementów elektronicznych: 

a. Aktywne – wzmacniają sygnał elektryczny (np. tranzystor, diody, lampy 

elektronowe), 

b. Bierne – pobierają energię elektryczną (np. rezystor, kondensator, cewka). 

3. Przykładowe elementy elektroniczne: 
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Zadanie do odesłania na maila: 

Narysuj w zeszycie poniższy schemat. Następnie uzupełnij go wyrazami podanymi w ramce: 

 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 technika 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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BIOLOGIA 

Temat  

Data: 08.04.2020 
 

T: Ptaki  - 
kręgowce zdolne 
do lotu  

  Nauczysz się 

 wymieniać przystosowania ptaków do lotu; 
 wymieniać przyczyny wędrówek ptaków. 
 wyjaśniać, co to jest siła nośna i jakie ma znaczenie dla ptaków; 
 rozpoznawać rodzaje piór i omawiać ich znaczenie. 

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku ze str.119 -124 oraz 

informacjami dodatkowymi znajdującymi się w poniższych linkach 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq  

https://epodreczniki.pl/a/tajemnice-ptasiego-lotu/DWicDmTry  

Notatka  

Stałocieplność – to zdolność do utrzymywania stałej temperatury 
ciała, niezależnie od temperatury otoczenia. 

Gniazdowniki – ptaki, których potomstwo długo pozostaje w 
gnieździe pod opieką rodziców. Do gniazdowników należą m.in. 
wróble, jaskółki, potrzosy, dzięcioły 

Zagniazdowniki – to ptaki, których pisklęta są bardziej samodzielne i 
zwykle w klika godzin po wykluciu mogą opuścić gniazdo. Do 
zagniazdowników należą m.in. kaczki, kury, perkozy, łabędzie 

 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 97, zad 3 str. 98, zad. 6 str. 99  

str. 100 oraz 101  

ODEŚLIJ DO SPRAWDZENIA  STR. 97  0RAZ  101 

TERMIN 10.04.2020 ( kto zdąży)  lub 15.04.2020 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 biologia 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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