
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

9.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Temat: Talking about likes and dislikes- rozmawiamy o upodobaniach. 

Strona 105 

Zadanie 1- posłuchaj/przeczytaj dialog, jaką płytę kupuje David dla Sophie? 

Zadanie 3(dla chętnych)- posłuchaj dialogu w sklepie i odpowiedz jaką grę wybiera Jenny. 

Zadanie 6- przetłumacz zwroty do zeszytu. 

Homework- ćwiczenia strona 44. Proszę odesłać do 10.06.2020.  

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Drzewo darów – co lub kto może nim być? 

 

 

Drodzy Uczniowie! 



Przeczytajcie poniższą opowieść pt.: Drzewo darów. Jest to opowieść o empatii, miłości, 

przemijaniu, znaczeniu przyjaźni oraz o wartościach, jakimi należy kierować się w życiu. 

Można ją także odczytywać w kontekście ekologii i życia w zgodzie z naturą. Skłania do 

refleksji. Każdy z Was może tę historię zinterpretować inaczej. Nie poucza, nie narzuca, nie 

nakazuje – pokazuje i uświadamia. Oszczędna w słowach, a tak bardzo wymowna, prosta, 

oczywista i wzruszająca. 

Zapraszam do lektury  Możecie czytać przy dźwiękach znanej Wam piosenki – tutaj w 

wersji instrumentalnej https://youtu.be/9YcrMk_cZyI 

Było sobie drzewo, które kochało małego chłopca. 

Chłopiec przychodził do drzewa codziennie. 

Z jego liści splatał sobie wieńce na głowę i udawał leśnego króla. 

Wspinał się po jego pniu, huśtał się na jego gałęziach i zjadał owoce. Razem bawili się w 

chowanego, a kiedy chłopiec się zmęczył, zasypiał w cieniu drzewa. 

Chłopiec kochał drzewo...kochał je bardzo. 

I drzewo było szczęśliwe. 

Mijał czas. Chłopiec był coraz starszy i drzewo często zostawało samo. Wreszcie pewnego 

dnia, gdy chłopiec przyszedł, drzewo powiedziało: 

- Chodź chłopcze ,chodź i wspinaj się po moim pniu, huśtaj się na moich gałęziach, jedz moje 

owoce, baw się w moim cieniu i bądź szczęśliwy. 

- Jestem za duży by się bawić-powiedział chłopiec-chcę kupować sobie różne rzeczy i cieszyć 

się nimi. Chcę pieniędzy. Czy możesz mi je dać? 

- Niestety nie mam pieniędzy-powiedziało drzewo-mam tylko liście i owoce. Weź chłopcze 

moje owoce i sprzedaj je w mieście. Tak zdobędziesz pieniądze i będziesz szczęśliwy. 

Chłopiec wspiął się na drzewo, zerwał owoce i zaniósł je do miasta. 

I drzewo było szczęśliwe. 

Ale chłopiec nie wracał bardzo długo...i drzewo było smutne. Aż pewnego dnia chłopiec 

wrócił. Drzewo zadrżało z radości i powiedziało: 

- Chodź chłopcze. Wspinaj się po moim pniu, huśtaj się na moich gałęziach i bądź szczęśliwy 

- Jestem zbyt zajęty, by łazić po drzewach - powiedział chłopiec - potrzebuję domu, by mnie 

chronił przed zimnem. Chcę mieć żonę i dzieci, dlatego potrzebuję domu. Czy możesz dać mi 

dom? 

- Nie mam domu - powiedziało drzewo - moim domem jest las. Ale możesz ściąć moje gałęzie 

i zbudować dom wtedy będziesz szczęśliwy. 

Chłopiec ściął gałęzie i poszedł budować swój dom. 

I drzewo było szczęśliwe. 

Ale chłopiec długo nie wracał, a gdy wreszcie wrócił, drzewo było tak szczęśliwe, że ze 

wzruszenia nie mogło wydobyć głosu 

- Chodź chłopcze - wyszeptało - chodź i baw się. 

- Jestem za stary i zbyt smutny by się bawić - odpowiedział chłopiec - Chcę mieć łódź, żeby 

stąd odpłynąć gdzieś daleko. Czy możesz dać mi łódź? 

- Zetnij mój pień i z niego zrób sobie łódź - powiedziało drzewo - Wtedy będziesz mógł 

https://youtu.be/9YcrMk_cZyI


odpłynąć daleko i będziesz szczęśliwy. 

Chłopiec ściął pień drzewa, zrobił z niego łódź i odpłynął daleko. 

I drzewo było szczęśliwe... 

Jednak niezupełnie. Upłynęło wiele czasu zanim chłopiec wrócił. 

- Niestety chłopcze - powiedziało drzewo - Nie zostało mi już nic, do ofiarowania - nie mam 

już owoców 

- Mam za słabe zęby żeby jeść owoce - odpowiedział chłopiec. 

- Nie mam już gałęzi - powiedziało drzewo - Nie będziesz miał się na czym huśtać. 

- Jestem za stary żeby się huśtać na gałęziach - odpowiedział chłopiec. 

- Nie mam już pnia - powiedziało drzewo - Nie będziesz miał się po czym wspinać. 

- Jestem zbyt zmęczony żeby wspinać się po pniu - odpowiedział chłopiec. 

- Szkoda - westchnęło drzewo - Pragnę ci coś ofiarować, ale nie mam już nic. Niestety... 

jestem tylko starym pniakiem. 

- Nie trzeba mi wiele - powiedział chłopiec - Szukam tylko spokojnego miejsca by usiąść i 

odpocząć. 

- Skoro tak - powiedziało drzewo prostując się na ile mogło - Stary pień doskonale nadaje się 

do tego, by na nim usiąść i odpocząć. 

Chodź chłopcze . 

Usiądź i odpocznij. 

I chłopiec tak zrobił. 

I drzewo było szczęśliwe. 

 

Shel Silverstein 

Po przeczytaniu zastanówcie się: 

 Czym jest prawdziwa miłość? 

 Czym jest dar? 

 Kto jest dla Ciebie takim drzewem? 

 Jakie marzenia z dzieciństwa pozostały z Tobą do dzisiaj? 

 Jaki swój dar Ty możesz ofiarować innym? 

Na zakończenie refleksyjny filmik, w którym m. in. pojawia się bohater naszej dzisiejszej lekcji 

– drzewo. https://youtu.be/yET4p-r2TI8 

 

https://youtu.be/yET4p-r2TI8 

MATEMATYKA 

 

Temat:  Równania – sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

Rozwiąż udostępnione zadania w „Matlandii”. 

Termin:  9 maja 2020 r. do godz.  15.00 

 

https://youtu.be/yET4p-r2TI8
https://youtu.be/yET4p-r2TI8


RELIGIA 

https://view.genial.ly/5edb5ccf66f0540d7b88a1bb/presentation-untitled-geniallyboze-cialo-

prezentacja?fbclid=IwAR3sWCGJFyLPbEDu0DkYGOLqLCi3kvOpoGn46kNbXiw2-

MXDLAAbJXNS1iU 

 

 

1. Po której niedzieli odbywa się uroczystość Bożego Ciała 

2. Co to jest Najświętszy sakrament 

3. Ile ołtarzy jest podczas procesji Bożego Ciała 

https://view.genial.ly/5edb5ccf66f0540d7b88a1bb/presentation-untitled-geniallyboze-cialo-prezentacja?fbclid=IwAR3sWCGJFyLPbEDu0DkYGOLqLCi3kvOpoGn46kNbXiw2-MXDLAAbJXNS1iU
https://view.genial.ly/5edb5ccf66f0540d7b88a1bb/presentation-untitled-geniallyboze-cialo-prezentacja?fbclid=IwAR3sWCGJFyLPbEDu0DkYGOLqLCi3kvOpoGn46kNbXiw2-MXDLAAbJXNS1iU
https://view.genial.ly/5edb5ccf66f0540d7b88a1bb/presentation-untitled-geniallyboze-cialo-prezentacja?fbclid=IwAR3sWCGJFyLPbEDu0DkYGOLqLCi3kvOpoGn46kNbXiw2-MXDLAAbJXNS1iU

