
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

2.06.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Rozmawianie na temat czynności dnia codziennego. 

Strona 104 

Przypominam, że czas present simple używamy, gdy mówimy o czynnościach powtarzających 

się. Czas present continuous, gdy czynności dzieją się w chwili mówienia. 

Dla przypomnienia filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=jppW4UByWOc 

Zadanie 1-wybierz poprawny czas. 

Zadanie 2- wybierz najlepszą odpowiedź na podstawie obrazka. 

Zadanie 3- napisz pytania w czasie present simple lub present continuous. 

Homework- ćwiczenia strona 45 zadanie 1, 2. Proszę odesłać te dwa zadania do 04.06.2020.  

 

MATEMATYKA 

Temat:  Zapisywanie równań - powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności  

(str.193 - podręcznik).   

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń: 

zad. 1, 2, 3 ze str. 96 

zad. 4abc, 5 ze str. 97 

zad. 4d ze str. 97 (dla uczniów chętnych) 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści. 

 

Wiecie już, jak pisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni. Dzisiaj uzupełnicie swoją 

wiedzę o to, jak taką formę wypowiedzi zredagować w oparciu o mit lub przypowieść. 

https://www.youtube.com/watch?v=jppW4UByWOc


1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści przedstawia przygody 

bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii przeniesionych w czasy współczesne. Jednocześnie 

musi uwzględniać cechy charakterystyczne gatunku, do którego się odnosi. Oznacza to, że 

opowiadanie na podstawie przypowieści powinno, podobnie jak ona, zawierać przesłanie, 

natomiast opowiadanie w oparciu o mit powinno posiadać ponadczasowy charakter i szybką 

akcję. 

3. Przeczytajcie informacje „Przydatne słowa” oraz „Jak napisać opowiadanie na podstawie 

mitu lub przypowieści?” – podręcznik str. 269. Zwróćcie uwagę na przydatne słowa, by móc 

je potem wykorzystać w swoim opowiadaniu. 

4. Zapoznajcie się z przykładowym opowiadaniem na podstawie mitu o Dedalu i Ikarze – 

podręcznik str. 270. 

5. Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – ćw. 2 str. 137, ćw. 3,5 str. 138-139, ćw. 7 str. 

140. 

6. Napiszcie współczesną wersję przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętajcie o 

wymaganej liczbie wyrazów, wpleceniu dialogu do treści opowiadania oraz o przesłaniu. 

Osoby, które nie mają własnego pomysłu, mogą  skorzystać ze wskazówek zawartych w zad. 

8 str. 271 (podręcznik).  

ALBO 

7. Napiszcie współczesną przypowieść o ludziach roztropnych i nierozsądnych. Pamiętajcie o 

wymaganej liczbie wyrazów, wpleceniu dialogu do treści opowiadania oraz o przesłaniu. 

Wypracowanie (jedno – punkt 6 lub punkt 7) proszę przesłać do 5 czerwca – jest to ostatnie 

zadanie podlegające ocenie i mające wpływ na ocenę końcoworoczną. 

 

  



RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ed295de67693c1203b0cde2/guide-serce-

jezusa?fbclid=IwAR3EEMyylP7aXInO4YmPELyVh-B8d1618E9P2Z35FtbQ5bjbU8CKFXkpJKA 

 

1. Przypomnij jaką litanie odmawiamy w czerwcu 

2. Czego symbolem jest serce 

3. Kim jest Jezus Chrystus 

https://view.genial.ly/5ed295de67693c1203b0cde2/guide-serce-jezusa?fbclid=IwAR3EEMyylP7aXInO4YmPELyVh-B8d1618E9P2Z35FtbQ5bjbU8CKFXkpJKA
https://view.genial.ly/5ed295de67693c1203b0cde2/guide-serce-jezusa?fbclid=IwAR3EEMyylP7aXInO4YmPELyVh-B8d1618E9P2Z35FtbQ5bjbU8CKFXkpJKA

