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kl. VI 
 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: Moje mocne i słabe strony. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=b_hpAo7N8XY 

Pomyśl i przeanalizuj jakie umiejętności już zdobyłeś/zdobyłaś z czego jesteś dobry/dobra. 

Spróbuj określić co jeszcze chciałbyś/chciałabyś osiągnąć.  

Dokonaj oceny zachowania swoich rówieśników w klasie a także samooceny. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Powtórzenie wiadomości dział VI.  

 

Przygotuj się do pracy klasowej. Powtórz koniecznie powtórz: 

• Przebieg rewolucji francuskiej; 

• Jak wyglądała kariera Napoleona; 

• Kiedy Napoleon poniósł porażkę; 

• Czym były Legiony Polskie we Włoszech i jaki mają związek z naszym hymnem; 

 

messenger 

discord 

3 matematyka Temat : Powtórzenie wiadomości – Figury przestrzenne. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=TUo3CHkpaS8 

 

W ramach powtórzenia rozwiąż zadanie 1, 2, 3 ze strony 236. 

 

 

jarmatzp@adres.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Rozwijamy umiejętność bezpiecznego wykorzystania urządzeń elektronicznych i 

technologicznych do samo usprawniania się. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jakich aplikacji, programów czy filmów mogę korzystać w celu doboru ćwiczeń 

odpowiednich do własnych możliwości i potrzeb; 

• poznałem zasady do samo usprawniania organizmu; 

• bezpiecznie dobieram ćwiczenia do swoich możliwości;  

 

Zapoznaj się z materiałem 

https://tiny.pl/7r3tl 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 religia Temat: Kościół drogą Boga do człowieka. 

 

Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. Napisz, co dla Ciebie to oznacza? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 
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