
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

4.06.2020 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.  

Zapoznajcie się z tematem lekcji zaprezentowanym w linku i spróbujcie poćwiczyć 

kozłowanie z 2 piłkami na podwórku. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4n

ZMH9RG _tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I 

Temat: Jazda na rowerze jako jedna z form aktywności fizycznej.  

Wybierzcie się na wycieczkę rowerową z rodzicami bądź starszym rodzeństwem. Pamiętajcie 

o przestrzeganiu zasad poruszania się po drodze. Ubierzcie kamizelki odblaskowe.  

Temat: Korzyści zdrowotne wynikające z regularnej aktywności fizycznej.  

Przeczytaj prezentację na temat korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności ruchowej i 

staraj się być codziennie aktywny ruchowo. 

PREZENTACJA 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Zdania złożone bardzo cenione – rozpoznajemy zdania złożone współrzędnie 

i podrzędnie. 

 

Na lekcjach w kwietniu poznaliście części zdania pojedynczego oraz związki, jakie zachodzą 

między wyrazami w tym zdaniu. 

Teraz pora na przyjrzenie się zdaniom złożonym. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Zapoznajcie się z informacjami, jakie zdobyliście w klasach 4-5 – przeczytajcie 

„Przypomnienie” w podręczniku str. 283. 

3. Pamiętajcie o kilku ważnych wiadomościach: 

 Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie i składa się ze zdań składowych. 

Ile jest orzeczeń, tyle jest zdań składowych, np.: 

Czekałam długo na przystanku, ale autobus nie przyjechał, więc wróciłam do domu. 

W zdaniu powyższym są trzy orzeczenia, więc zdanie złożone składa się z trzech zdań 

składowych. Granice między zdaniami wyznaczają albo spójniki, albo przecinki. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4nZMH9RG%20_tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I
https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4nZMH9RG%20_tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/wf/ZDROWOTNE%20KORZYŚCI%20WYNIKAJĄCE%20Z%20REGULARNEJ%20AKTYWNOŚCI%20RUCHOWEJ.pptx


 Zdanie złożone współrzędnie rozpoznamy po tym, że jego zdania składowe mogą 

istnieć bez siebie, np.: 

Czytam wiele książek, więc posiadam bogate słownictwo. – zdanie to tworzą dwa 

zdania: Czytam wiele książek. Posiadam bogate słownictwo.  

 Zdanie złożone podrzędnie rozpoznamy po tym, że jedno ze zdań składowych 

dopełnia, uzupełnia treść drugiego, np.: 

Czytam wiele książek, ponieważ lubię oderwać się od rzeczywistości. – w tym zdaniu 

tylko pierwsze może istnieć samodzielnie, natomiast zdanie drugie uzupełnia treść 

pierwszego i odpowiada na pytanie: dlaczego? 

Czytam... dlaczego? ponieważ … 

 Wykres zdania złożonego współrzędnie znajduje się na jednej linii. 

_____________________ ……_______________________ 

Nad kreskami wpisujemy nr zdania, a w miejscu kropek – spójnik albo pozostawiamy 

same kropki, jeśli zamiast spójnika występuje przecinek. 

 Wykres zdania złożonego podrzędnie to tzw. schodki. W zależności od tego, które 

zdanie jest nadrzędne (czyli ważniejsze), a które podrzędne (czyli uzupełniające 

treść), schodki mogą wyglądać tak: 

___________.                                                                                     .  __________ 

                      .                                                                                     . 

                      .___________                                         ___________. 

    

Zdanie nadrzędne zawsze jest powyżej podrzędnego, w miejscu kropek zapisujemy 

pytanie o zdanie podrzędne. 

4.  Zapoznajcie się z „Nową wiadomością” – podręcznik str. 285. 

5. Wysłuchajcie bardzo jasnego wytłumaczenia dzisiejszego tematu na kanale YouTube 

https://youtu.be/bfYYd5BHD-A  

6. Wykonajcie zad. 4,5,6 – podręcznik str. 284. Zadania te zostały objaśnione w filmiku na 

YouTube. 

NICZEGO NIE ODSYŁAJCIE DO SPRAWDZENIA  

 

 

MATEMATYKA 

Temat:  Liczby spełniające równania, rozwiązywanie równań - powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości i umiejętności (str.197 i 200 - podręcznik).   

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń: 

zad. 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 98 

zad. 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 99 

zad. 6, 7, 8 ze str. 100 (dla uczniów chętnych) 

Proszę przygotować się na krótki sprawdzian z powtórzonych tematów. We wtorek 

(9.06.2020) udostępnię wybrane zadania  w „Matlandii”. 

https://youtu.be/bfYYd5BHD-A


 

 

 


