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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Zagadkowy pokój. 

 

W związku z tym, że wczoraj obchodziłeś swoje święto : 

1. Życzę Ci, aby życie miało zawsze smak waty cukrowej i mieniło się kolorami tęczy. 

2. Przygotowałam pokój zagadek związany z Dniem Dziecka. 

3. Jeżeli uda Ci się dotrzeć do końca, wyślij rozwiązanie.  

https://tiny.pl/7rzzl 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat: Ostrosłupy - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję ostrosłupy i wskazuję te bryły wśród innych modeli brył 

• rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=UytjOdUshk8 

 

Wykonaj zad. 5 str. 234 z podręcznika oraz zad. 3 str. 111 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 w-f Temat: Doskonalenie techniki gry w badmintona – prawidłowa technika trzymania  

https://tiny.pl/7rzzl
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=UytjOdUshk8
mailto:jarmatzp@adres.pl
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rakietki. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak prawidłowo trzymać rakietkę;  

• znam zasady gry w badmintona; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Księstwo Warszawskie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyjaśnić termin Księstwo Warszawskie; 

• znam metody perswazji którymi posługiwał się Napoleon; 

• znam związek Hymnu Polski z omawianymi na historii wydarzeniami; 

 

Na podstawie podręcznika strony 207 – 209 wyjaśnij w zeszycie czym było Księstwo 

Warszawskie. Napisz także, w którym roku zostało założone i jakie obszary obejmowało.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

5 j.polski Temat: O wielkiej sile miłości. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

 

messenger 6 j.polski 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• potrafię ułożyć plan wydarzeń. 

• buduję poprawnie zdania pod względem logicznym i gramatycznym. 

 

1. Przeczytaj Mit o Orfeuszu i Eurydyce na str. 260 – 263 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmik:https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y  

3. Zredaguj w punktach plan wydarzeń opisanych w micie. Zapisz do zeszytu. 

4. Dokończ i zapisz w zeszycie: 

 A. Mit o Orfeuszu i Eurydyce to historia o …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 B. W imię miłości Orfeusz ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

C. Opowieść uczy, że najważniejszą wartością w życiu …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie dla chętnych:  Jaka jest główna myśl zawarta w przedstawionej opowieści? 

 

Proszę przygotować się do jutrzejszej pracy klasowej.  

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

kl8jawty@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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl

