
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

10.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczeństwo dzieci nad wodą i w górach. 
 

Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s 

Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Napisz notatkę. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach: 

 Pływaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i 

zaleceń ratownika. 

 Jeśli widzisz czerwoną flagę - oznacza ona zakaz kąpieli. Biała flaga - można śmiało 

pluskać się w wodzie. 

 Zawsze wchodź do wody pod opieką dorosłych. 

 Po długim leżeniu na słońcu wchodź do wody powoli, stopniowo - unikniesz wstrząsu 

termicznego. 

 Nie skacz do wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie - taki skok może 

zakończyć się śmiercią lub kalectwem. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego 

skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

 Nie wypływaj za daleko od brzegu. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku w górach: 

 Wybierając się w podróż po górskich szlakach zaopatrz się w odpowiednie buty i 

ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 

 Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny 

może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia 

organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz ciepłe 

ubrania, nawet jeśli jest lato. 

Nic nie wysyłasz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio


BIOLOGIA 

Temat: Utrwalenie wiadomości  - „Kręgowce zmiennocieplne” 

Utrwal wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych  - rybach, płazach i gadach - czytając 

informacje zawarte w poniższych linkach  

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr  

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM  

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr  

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v  

Sprawdź swoją wiedzę   

https://learningapps.org/9638176  

https://learningapps.org/9732597  

https://learningapps.org/9543455  

https://learningapps.org/1286263  

 

Dzisiaj nie ma zadania domowego  

 

PLASTYKA 

Zadania na dziś:  

 Spakuj wszystkie rysunki z nauczania zdalnego do teczki/reklamówki. 

Napisz na niej: Dla Pani Agnieszki  Banaś -plastyka 

Podpisz ją: imię, nazwisko, klasa 

Gdy będziesz w szkole – zostaw ją w świetlicy na biurku.  

W tym tygodniu nic nie odsyłacie.  

  

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr
https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v
https://learningapps.org/9638176
https://learningapps.org/9732597
https://learningapps.org/9543455
https://learningapps.org/1286263


KOŁO TEATRALNE 

Temat: Co dały mi zajęcia koła teatralnego? 

Moi drodzy! 

To już ostatnie koło teatralne w tym roku szkolnym. Nikt z nas nie spodziewał się, że zajęcia 

przybiorą zupełnie inny charakter, wynikający z nauczania zdalnego. Niestety, w II półroczu 

nie mogliście wspólnie przygotowywać scenariuszy, wystąpień, nie mogliście stać się 

twórcami teatru klasowego. Przejęliście głównie rolę widzów, oglądając spektakle w domu. 

Mam nadzieję, że skorzystaliście z podsyłanych Wam propozycji, tym bardziej, że dwie z nich 

dotyczyły obowiązkowych lektur z kl. VII-VIII. Większość z Was z dużym powodzeniem 

rozwiązała quiz dotyczący wiedzy o teatrze.  

Dzisiaj na zajęciach proponuję Wam obejrzenie króciutkiego filmiku o Białostockim Teatrze 

Lalek . Ponieważ część osób na quizie udzieliła odpowiedzi, że kukiełki, marionetki czy 

pacynki nie są aktorami, dlatego proszę obejrzeć materiał, by przekonać się, która 

odpowiedź była prawidłowa. https://youtu.be/Gf0RL1HpCdU 

Na zakończenie proszę Was o wypełnienie ankiety dotyczącej naszego koła. Jest anonimowa, 

zaznaczacie tylko swoją płeć. Proszę o szczere odpowiedzi. Wypełnijcie ankietę dzisiaj. 

https://forms.gle/kXUqBJxdmdYUJw6S6 

 

 

 

 

https://youtu.be/Gf0RL1HpCdU
https://forms.gle/kXUqBJxdmdYUJw6S6

