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DATES FOR YOUR CALENDAR

● 01.09.2022 Rozpoczęcie roku/ Beginning of the school year

● 13.09.2022 Zebrania z rodzicami/ The Parents-Teachers meeting

● 15.09.2022 Dzień kropki/ Dot Day

● 22.09.2022 Piknic PBAW/ PBAW picnic

● 30.09.2022 Dzień chłopaka/ Boy's Day, Wycieczka do teatru / Trip

ENGLISH

We are going to learn how to: use descriptive language in writing; learn how to write informative texts

and leaflets; learn the role of adverbs and adjectives; learn and read about poems; use more descriptive

writing; describe everyday things.

SCIENCE

● Subject orientation, classroom rules & practices, and getting-to-know activity

● Diagnostic test

The human body

● The circulatory system

● The respiratory system

● The reproductive system

● Diseases

GEOGRAPHY

Subject orientation, classroom rules.

Diagnostic test

1.Geographical coordinates

● What are geographical coordinates

● Geographical coordinates – exercises

2. Earth’s movements

● Earth in the solar system
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HISTORY

This month, Year 6 will study:

● Feudalism

● Medieval Towns

MATH

● Math Rules and revision

● Diagnostic test

● Operation with positive and negative numbers

● Ordering numbers

● Place value

● Factors and multiples

JĘZYK POLSKI

● tworzenie wypowiedzi pisemnych: notatka

● zapis dialogu

● Danuta Wawiłow- poezja

● interpunkcja

● rozbiór gramatyczny zdania

● mity greckie- scenariusze do przedstawienia

HISTORIA

● Zjednoczenie Polski - wrządy Władysłąwa Łokeitka

● Polska pod panowaniem Kazimierza Wielkiego

● Przywileje szlacheckie

MATEMATYKA

● Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych

● Rachunki pamięciowe na ułamkach dziesiętnych

● Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych

● Potęgowanie liczb*

● Działania na ułamkach zwykłych

● Ułamki zwykłe i dziesiętne

● Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

● Powtórzenie wiadomości
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BIOLOGIA

● Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania

● W królestwie zwierząt

● Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa

● Tkanka łączna

GEOGRAFIA

● Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania

● Czym są współrzędne geograficzne?

● Współrzędne geograficzne - ćwiczenia

ESPAÑOL

Rompehielos,

Nuestro verano,

Reporteros internacionales 1 Unidad 5 Mi barrio:

Léxico y comunicación:

Los lugares públicos, Las tiendas, La localización , La diferencia entre el pueblo y ciudad, Los
medios de transporte.

Gramática:

Los verbos hay y estar, Los cuantificadores: muy, mucho/a/os/as, poco/a/os/as, La comparación,
Los números.


