
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.04.2020 

PLASTYKA  

Przeczytaj informacje z książki: Czy już wiesz? Strona 90 

Zadanie plastyczne (temat do wyboru) 

Narysuj: 

1. Dom swoich marzeń 

2. Ogród swoich marzeń 

Technika wykonania pracy: dowolna – format A3 

Temat  przeznaczony na dwie lekcje. Wykonaną pracę wyślij do dnia: 24.04.2020. 

 

KOŁO TEATRALNE 

Zapraszam Was do obejrzenia spektaklu https://vod.tvp.pl/website/wieczernik,42139748 

Tematyka na czasie.  

Zapiszcie w zeszycie do języka polskiego swoje przemyślenia: 

 Co sądzicie o takim sposobie przedstawienia tematyki biblijnej? Co Was zaskoczyło, zdziwiło? 

 Jak oceniacie muzykę i grę aktorską?  

 

 

BIOLOGIA 

Temat  

Data: 15.04.2020 
 

T: Przegląd i znaczenie 
ptaków  

Nauczysz się 

 rozpoznawać wybranych przedstawicieli ptaków; 
 przedstawiać znaczenie ptaków, 

 
Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 125 – 130 

Dodatkowe informacje do lekcji znajdziesz pod poniższym linkiem 
– są tam zdjęcia, filmy i informacje związane z lekcją  

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S 

https://vod.tvp.pl/website/wieczernik,42139748
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S


 

TECHNIKA 

Temat: Nowoczesny świat techniki. 

Zapoznaj się z tematem podręcznik strona 60-63. 

Notatka do zeszytu 

Notatka  

Znaczenie ptaków w przyrodzie: 
- stanowią pożywienie wielu zwierząt, 
- ptaki owocożerne rozsiewają nasiona roślin, 
- ptaki odżywiające się nektarem zapylają kwiaty ( kolibry, 
nektarniki), 
- niektóre gatunki ptaków oczyszczają skórę zwierząt 
roślinożernych z pasożytów  
 
Znaczenie ptaków dla człowieka: 
- hoduje się je dla mięsa, jaj, piór, 
- ptaki drapieżnie zjadają zwierzęta, które są szkodnikami, 
- odchody ptaków wykorzystywane są jako nawóz do użyźniania 
ziemi,  
- ptaki mogą także powodować straty gospodarcze ( np.: zjadają 
nasiona zbóż, szpaki uszkadzają owoce w sadach, jastrzębie 
atakują ptactwo domowe ),  
 
 
POD TYM LINKIEM MOŻECIE SPRAWDZIĆ NA ILE ZNACIE I 
ROZPOZNAJECIE GATUNKI PTAKÓW 
 
https://learningapps.org/2312710  
 
https://learningapps.org/2127425  
 
https://learningapps.org/9721226  
 
Zadanie  
 
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 102, 103, 104, 105  
 
ODEŚLIJ DO SPRAWDZENIA STR. 103, 104 
TERMIN 21.04.2020 
 
 

https://learningapps.org/2312710
https://learningapps.org/2127425
https://learningapps.org/9721226


Zastanów się, jak będzie wyglądało Twoje życie za 20 lat. Które zadania będą mogły wykonać za 

Ciebie roboty, a których żaden robot nie będzie w stanie wykonać? Opisz dzień ze swojego życia z 

przyszłości, uwzględniając w nim roboty. (Zadanie wyślij na maila). 

 

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. 

 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com

