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str. 1 

 

kl. VI 
 

piątek 05 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem scharakteryzować relacje Polski z krajami sąsiadującymi;  

•  potrafię wyjaśnić potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami;   

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA 

 

Na podstawie filmów  i treści z podręcznika str.168  – 172  wykonaj zadanie 1,2,3,4 str.101 – 

103 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.06.2020 do godziny 20:00 

 

19 czerwca Podsumowanie wiadomości z działu: Sąsiedzi Polski 

Zakres treści w podręczniku str. 130 – 174 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 j.polski Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki 

 

NACOBEZU 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=GhNAGLlDZqE
https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../kl8jawty@wp.pl
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• Znam wiersz Leopolda Staffa „Odys”. 

• Potrafię wskazać adresata utworu. 

• Korzystam z różnych źródeł. 

 

Zadania do wykonania: 

 

1. Zapoznaj się z notatką Kilka słów o bohaterze na str. 264 w podręczniku. 

2. Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa „Odys” na str. 264-265 w podręczniku. 

3. Wysłuchaj: 

     https://www.youtube.com/watch?v=a7UnBFKLSnw  

 

3. Odpowiedz na pytania w zeszycie: 

    A. Dlaczego wiersz ma tytuł Odys? Czemu służy nawiązanie do losów    

         mitologicznego bohatera? 

    B. Kto jest adresatem słów podmiotu lirycznego? 

    C. Co osoba mówiąca chce przekazać odbiorcy? Do czego go zachęca? 

    D. Co może być Itaką dla każdego z nas? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać  dziś do godziny 20:00 

3 muzyka Temat: Spotkajmy się na szlaku 

 

NaCoBeZU: 

• znam przykłady piosenki turystycznej i harcerskiej;  

• znam utwór gdzie ta keja; 

 

Na podstawie dowolnego źródła oraz podręcznika strona 166, podaj przykład piosenki 

 

messenger 

discord 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7UnBFKLSnw
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turystycznej oraz wyjaśnij pojęcia keja. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.06.2020 do godziny 20:00. 

4 j.angielski Topic: Unit 8 review. – Dział 8 powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem zwroty związane z przyrodą i środowiskiem naturalnym; 

• znam słowa i zwroty potrzebne do opisywania pogody; 

• potrafię stosować zerowy i pierwszy tryb warunkowy; 

 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 78 z ćwiczeń. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

5 matematyka Temat : Praca Klasowa – Figury przestrzenne. 

 

Bardzo proszę rozwiązać: https://gwo.pl/strony/2131/seo_link:klasa-6-figury-przestrzenne 

Prześlij mi zdjęcie wyniku procentowego. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 plastyka Temat: : Architektura. 

 

NaCoBeZU: 

• charakteryzuję architekturę jako dziedzinę sztuki; 

• wymieniam rodzaje architektury ze względu na jej funkcje;  

 

messenger 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://gwo.pl/strony/2131/seo_link:klasa-6-figury-przestrzenne
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• podaję przykłady architektury o różnym przeznaczeniu;  

• wyjaśniam termin urbanistyka; 

• wykonuję pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku; 

 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 82 – 86. Wykonaj projekt domu Twoich marzeń. 

Możesz go namalować albo narysować. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

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). 


