Zalecenia dla uczniów klasy VI
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
19.05.2020
JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Czas Present Perfect- przeczenia i pytania.
Strona 94
Notatka do zeszytu:
Przeczenia tworzymy: osoba + haven’t/ hasn’t + czasownik z końcówką –ed- (regularny)/ III
forma czasownika (z tabeli- nieregularny) np.
I haven’t had an accident , She hasn’t been in Italy.
Pytania tworzymy: Have/ Has+ osoba+ czasownik z końcówką –ed- lub III forma czasownika
np.
Have you watched TV all day?/ Has he bought a car?
Zobacz tabelkę na stronie 94.
Zadanie 2- ułóż słowa w odpowiedniej kolejności. Zaznacz czy są prawdziwe czy fałszywe.
Zadanie 3- napisz pytania z konstrukcją have/has ….ever- czy …… kiedykolwiek?
Pamiętaj że lista czasowników nieregularnych znajduje się w książce na stronie 128.
https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A -- pomocny filmik! Dokładnie pokazane
jest tworzenie twierdzeń, przeczeń i pytań.
Homework- ćwiczenia strona 40. Do odesłania do 22.05.2020. Powodzenia!

RELIGIA
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s02e03-swietosc-to-normalnosc/

1. Jaka jest różnica między błogosławionym a świętym
2. Jakie znasz osoby święte a które są błogosławiony
3. Kto jest Twoim ulubionym świętym

JĘZYK POLSKI
Temat: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę.
1. Zapiszcie temat w zeszycie.
2. Zapiszcie pionowo słowo:
B
I
B
L
I
A
Do każdej litery dopiszcie wyraz kojarzący się z Biblią. Litera może być na początku
dopisanego wyrazu, na końcu lub w dowolnym miejscu (mam nadzieję, że pamiętacie
podobne ćwiczenia z lekcji).
2. Przeczytajcie krótką notatkę o motywach biblijnych w podręczniku – str. 248.
3. Wyjaśnijcie w zeszycie z pomocą słownika języka polskiego, co oznacza słowo motyw i w
jakim znaczeniu jest używane w wyrażeniu motywy biblijne.
4. Przeanalizujcie infografikę ze stron 248-249, przeczytajcie o najczęściej wykorzystywanych
motywach biblijnych. Zredagujcie na ten temat notatkę w dowolnej formie – nie przepisujcie
podręcznika, notatka ma zawierać najważniejsze informacje dotyczące motywu i przykładu
jego wykorzystania.
5. Biblia nie pozostaje także bez wpływu na nasz język. Zapewne pamiętacie związki
frazeologiczne wywodzące się z mitów. W języku polskim istnieje wiele frazeologizmów
mających swoje źródło w Biblii – są to biblizmy. Zapiszcie w zeszycie najbardziej popularne:
 syn marnotrawny
 sądny dzień
 manna z nieba
 zakazany owoc
 alfa i omega
 wieża Babel
 wdowi grosz
 plagi egipskie
 miłosierny samarytanin
 sól ziemi
 anielska cierpliwość
 wyglądać jak nieboskie stworzenie
Pewnie niektóre z nich już słyszeliście. Te, których znaczenia nie rozumiecie, sprawdźcie
w słowniku frazeologicznym (może być internetowy) i zapiszcie ich objaśnienia.
NICZEGO NIE ODSYŁAJCIE DO SPRAWDZENIA 

MATEMATYKA
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - powtórzenie i utrwalenie
wiadomości i umiejętności (str.185 – podręcznik).
Odpowiedz na pytanie:
Co to znaczy obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego?
Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń:
zad. 1,2,3,4 ze str. 92

BIOLOGIA

LINK DO POPRAWY KARTKÓWKI O SSAKACH

https://quizizz.com/join?gc=7336866
AKTYWNY W DNIU DZISIEJSZYM DO GODZINY 1800

