
Lekcje kl. 6 – 01.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

poniedziałek 01 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem. 

 

NaCoBeZU: 

• znam środowiska życia ssaków; 

• umiem przedstawić wszystkie cechy wspólne ssaków; 

• potrafię opisać przystosowania  ssaków do  życia w różnych środowiskach; 

• wiem, że  ssaki  to zwierzęta stałocieplne; 

• umiem przedstawić sposób rozmnażania i rozwój ssaków; 

 

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

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.131 – 135 wykonaj ćwiczenia 1,2,3,7,9 

str.106,107,108,110 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Ostrosłupy. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję ostrosłupy i wskazuję te bryły wśród innych modeli brył; 

• rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów; 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=SNmDC_XFzVA
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 231– 233. 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI 

 

Wykonaj zad. 2  str. 234 z podręcznika oraz zad. 1 str. 110 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00                                                

3 j.angielski Topic: Come rain or shine. – Bez względu na pogodę. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i zwroty związane z pogodą. 

 

Otwórz podręcznik na stronie 108. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słowa z 

ramki „Phrase book”.  

 

Wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 108 z podręcznika. Zadanie 3 ze strony 109 jest dla chętnych 

na plusa. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 w-f Temat: Unihokej – utrwalamy elementy techniki gry. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię prowadzić piłeczkę kijem od unihokeja oraz oddać strzał na bramkę;  

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI
mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• poznałem  zasady gry w unihokeja oraz sposoby prowadzenia piłeczki; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN 

 

Zadanie dodatkowe: wykonaj alfabet ćwiczeń według słowa  D Z I E N   D Z I E C K A  

https://tiny.pl/7rbkb 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 technika Temat: Sprawdzian – ABC współczesnej techniki. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję rozpoznaje elementy elektroniczne;  

• rozpoznaję osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się człowiekowi; 

• znam różne przykłady zastosowania mechatroniki w życiu codziennym; 

 

Proszę wykonać sprawdzian  umieszczony  w linku poniżej: 

https://drive.google.com/open?id=17gMgeneK0vDAepxjTNQYqzuwOqgd5MnK 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: Prometeusz – zbawca ludzkości 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• potrafię wymienić umiejętności pozyskane przez ludzi dzięki Prometeuszowi. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN
https://tiny.pl/7rbkb
https://drive.google.com/open?id=17gMgeneK0vDAepxjTNQYqzuwOqgd5MnK
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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1. Przeczytaj Mit o Prometeuszu na str. 256-258 w podręczniku. 

2. Wysłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=7FmxqhKzbdc  

3. Przypomnij sobie wiadomości: 

    - co to jest mit? 

    - co to jest mitologia? 

  Znajdziesz je na str. 258 w podręczniku. 

4. Zapisz w zeszycie pytania i udziel na nie odpowiedzi pełnym zdaniem: 

    a) Jak mit o Prometeuszu tłumaczy pochodzenie człowieka?      

    b) Wypisz umiejętności, które zdobyli ludzie dzięki darowi swojego dobroczyńcy. 

    c) Jaką karę wymierzył Prometeuszowi Zeus? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj 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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FmxqhKzbdc

