Zalecenia dla uczniów klasy VI
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
13.05.2020
TECHNIKA
Temat: Elektronika dla początkujących – prąd i napięcie w układzie.
Notatka
1. Napięcie - to różnica potencjałów, przy której dla przesunięcia w obwodzie ładunku
elektrycznego o wartości 1C (kulomba) prąd elektryczny wykona pracę 1J (dżula).
Napięcie oznaczamy literą U. Jednostką jest V (wolt). Napięcie najłatwiej wyobrazić
sobie jako ciśnienie wody w kranie.
2. Natężenie prądu (zwane potocznie prądem) to stosunek ładunku elektrycznego jaki
przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu pewnego czasu do tego
czasu. Oznaczamy je standardowo literą I. Jednostką natężenia jest A
(amper). Natężenie prądu najłatwiej wyobrazić sobie jako przepływ wody przez kran
w określonym czasie.
Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje prądu:
a. Prąd stały o niezmiennym kierunku przepływu
b. Prąd zmienny, którego zarówno zwrot przepływu jak i natężenia zmieniają się
okresowo.
3. Prąd na swojej drodze napotyka na opór utrudniający jego przepływ, który określamy
mianem rezystancji (lub opornością), oznaczamy literą R. Jednostką rezystancji jest Ω
(om).
4. Prawo Ohma: Natężenie prądu w odcinku przewodu jest wprost proporcjonalne do
napięcia, pod jakim jest ten odcinek przewodu, i odwrotnie proporcjonalne do oporu
(rezystancji) tego odcinka przewodu, czyli:
I= U/R
Gdzie:
I – natężenie prądu, U– napięcie, R – opór (rezystancja)

Zapoznaj się ze stroną: http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-2-prad-i-napiecie-wukladzie/
Nic nie odsyłacie.

KOŁO TEATRALNE
Na języku polskim omawiamy Biblię, dlatego zapraszam Was na spektakl inspirowany
właśnie biblijnym stworzeniem świata: „Na tropie stworzenia” – spektakl kreacjonistyczny.
https://youtu.be/h9uBAig4qls
Po obejrzeniu zapiszcie w zeszycie do języka polskiego odpowiedzi na pytania:


W jaki sposób zostało przedstawione stworzenie świata w spektaklu ? Czy
spodziewaliście się tylu bohaterów?



Jaką rolę odgrywa muzyka w tym spektaklu?



Jak oceniacie spektakl?

PLASTYKA
Temat: Sztuka użytkowa.
Zapoznaj się z tematem – strony: 94 – 102.
Zadanie plastyczne – do wyboru jedno:




Przygotuj kartkę w formacie A3. Narysuj kształt koszulki na kartce – powinien być jak
największy. Zaprojektuj wzór i napis. Aby ozdobić koszulkę, możesz wyciąć z gazet
różne zdjęcia i je przykleić.
Wykonaj lampę z ekologicznych materiałów. Możesz wykorzystać: karton, puszkę,
butelkę plastikową po napoju, sznurek, słomki, koraliki – co tylko chcesz.

Zdjęcie pracy prześlij do dnia: 26 maja

Kochani, zbliża się koniec roku szkolnego. W szkołach muzycznych rozpoczęły się nabory na
rok szkolny 2020/2021. Chciałbyś nauczyć się grać na instrumencie? A może uwielbiasz
śpiewać, tańczyć i chciałbyś rozwijać się muzycznie pod okiem nauczycieli? Pomyśl, jak fajnie
jest być w czymś dobrym, umieć coś więcej. Zachęcam Was gorąco do rozwijania i
poszukiwania swoich pasji!

BIOLOGIA
Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem – podsumowanie

Dołącz się do gry jako uczeń na stronie
https://quizizz.com/join?gc=000891
Pamiętaj zaloguj się swoimi danymi ( imieniem i nazwiskiem).
Jest to Wasza kartkówka.
Termin wykonania – -piątek - 15.05 do godziny 18.00.
Życzę powodzenia 

