
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

6.05.2020 

 

PLASTYKA 

Temat pracy: Bajkowa noc.  

Kontynuacja tematu. 

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: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem - 
podsumowanie 

 

 

Utrwalisz: 

  budowę ssaków 
 rozpoznawanie wybranych gatunków 
 informacje na temat znaczenia  ssaków w przyrodzie oraz gospodarce człowieka  

 

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


Utrwal informacje zawarte  w podręczniku str.136 – 142 oraz informacje pod linkiem 

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

 

Wykonaj zadania w zeszycie przedmiotowym 

 

 1  Wskaż cechy charakterystyczne wyłącznie dla ssaków.   

A. Występowanie małżowiny usznej.  
B. Pokrycie ciała włosami.  
C. Umięśnione kończyny.  
D. Płuca zbudowane z milionów pęcherzyków. 

 
 2  Charakterystyczną cechą komórek skóry jest zdolność do wydzielania łoju, potu i mleka. 
Do każdego pojęcia  
(A–C) dopasuj właściwy opis (1–4). 

 
A. Łój.   B. Pot.   C. Mleko.  

1. Umożliwia m.in. ochładzanie ciała.  
2. Pierwszy pokarm ssaków.  
3. Natłuszcza skórę i włosy.  
4. Stanowi rezerwę energetyczną.  
 
A. ______ 
B. ______ 
C. ______ 

 

3  Wybierz poprawne zakończenia zdania A lub B oraz jego uzasadnienie 1 lub 2.  

Ssaki są organizmami 

 

A. stałocieplnymi, 

ponieważ 

1. 
temperatura ich ciała zależy 
od temperatury otoczenia. 

B. zmiennocieplnymi, 2. 
temperatura ich ciała nie 
zależy od temperatury 
otoczenia. 

 
  

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


 
 4  Poniższe zdjęcie przedstawia zebrę. Wyjaśnij funkcję elementu wskazanego na zdjęciu.  

 

      

5  Wyjaśnij, czym jest łożysko.  

________________________________________________________________________ 
 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

PRZYGOTUJ SIĘ NA KARTKÓWKĘ O SSAKACH W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

 

TECHNIKA 

Temat: Elektronika dla początkujących. 

Notatka 

1. Co to jest Volt? 

Jednostka Volt [V] oznacza napięcie. Jest to różnica potencjałów między jednostkami w 

przewodzie elektrycznym między którymi wytwarza się energia. Volt wyrażany jest jako 

stosunek mocy wyrażanej w Watach do natężenia wyrażanego w Amperach. 

2. Co to jest Amper? 

Amper [A] jest podstawową jednostką prądu elektrycznego. Określamy go jako stosunek 

wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu. Im 

większe jest natężenie prądu tym mniej czasu potrzeba na wytworzenie energii elektrycznej 

o określonej mocy.  

3. Co to jest Wat? 

Wat [W] jest iloczynem napięcia i prądu, a więc jednostką mocy (pracy energii elektrycznej).  

Zapoznaj się ze stroną: http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-1-zaczynamy/ 

Nic nie odsyłacie. 

http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-1-zaczynamy/


 


