
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

29.04.2020 

KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO 

 
W ramach koła teatralnego zapraszam Was do obejrzenia spektaklu „Dziady” cz. II Adama 

Mickiewicza – lektury obowiązkowej dla klas VII-VIII. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5MeLh_wS0Y 

 

 

TECHNIKA 

Temat: Kotylion – Konstytucja 3 Maja. 

 

Proszę wykonać kotylion na święto Konstytucji 3 Maja. 

Propozycja: 

 https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM 

 https://www.youtube.com/watch?v=wpXpEPuUe2I 

 https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA 

 

Wykonaną pracę proszę przesłać na maila. 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 6 technika Kotylion 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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PLASTYKA 

Temat pracy: Bajkowa noc. 

Obejrzyj filmiki. 

Inspiracje:  

https://www.youtube.com/watch?v=NFWm-tBXI1g  

https://www.youtube.com/watch?v=6lfgp8xYZtg  

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

https://www.youtube.com/watch?v=yiNikwiESh4 

https://www.youtube.com/watch?v=ip40jKS188o 

https://www.youtube.com/watch?v=NL-80x7PsX4 

Pracę wykonaj pastelami. Format: A3. 

Praca przeznaczona na dwie lekcje plastyki. Odeślij do dnia: 12 maja. 

 

 

BIOLOGIA 

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków 
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Nauczysz się 

 omawiać budowę ssaków 
 rozpoznawać wybrane ssaki żyjące w Polsce 
 omawiać znaczenie ssaków w przyrodzie oraz gospodarce człowieka  

Zapoznaj się z tekstem w podręcznik str.136 – 142 oraz informacjami pod linkiem 

 

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF   

Na obszarze Polski w warunkach naturalnych w stanie dzikim żyje ponad sto gatunków 
ssaków. Należą do kilku różnych grup. Małe ssaki owadożerne to na przykład kret i podobne 
do myszy ryjówki.  

Występuje u nas 25 gatunków latających ssaków – nietoperzy. Nietoperze nie tylko potrafią 
latać, ale też posługują się dźwiękami aby namierzyć i złapać zdobycz. Na polach całego kraju 
spotykamy zające.  

We wszystkich środowiskach spotyka się gryzonie, w tym bobry, piżmaki, nornice, myszy, 
szczury. Do dużych ssaków roślinożernych zaliczamy kopytne (żubr, dzik, łoś, jeleń, sarna). 

W Polsce żyją także ssaki drapieżne. Pospolite są jedynie łasice, kuny i lisy. Duże drapieżniki, 
jak wilk i niedźwiedź, są dzisiaj bardzo nieliczne. Warto dodać, że na wybrzeżach Polski 
spotkać można foki. W polskich wodach Bałtyku pojawiają się morświny – morskie ssaki 
podobne do delfinów. Morświny prowadzą jednak bardziej skryty tryb życia i mają bardziej 
krępe ciało. 

 
Poćwicz swoją wiedzę pod linkiem  
 
https://learningapps.org/1177360  
 
https://learningapps.org/2395957  

 

Zadanie domowe 

Wykonaj zdania w zeszycie ćwiczeń str. 112, 113, 114 

ODEŚLIJ WYKONANE ZADANIA 

TERMIN 06.05 2020 
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