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kl. VI 
 

środa 03 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: Scratch – moja gra. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted zacznij tworzyć swoją 

własną grę z kotem. Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. Posiłkuj 

się projektami znalezionymi w sieci.  

 

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

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Technika przekazywania pałeczki sztafetowej – biegi sztafetowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak ustawić się do zmiany pałeczki; 

• wiem, kiedy wybiec do zmiany pałeczki; 

• rozwijam swoją szybkość oraz wytrzymałość;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 
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Napisz, co to jest sztafeta. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00. 

3 j.polski Temat: Praca klasowa. Części mowy. 

 

NACOBEZU 

• Znam poznane części mowy. 

• Potrafię rozpoznać poznane części mowy w wyrazach i zdaniach. 

• Potrafię rozwiązać ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem poznanych części mowy. 

 

Przepisz do zeszytu lub na oddzielną kartkę i rozwiąż. Czytaj dokładnie polecenia.                   

Proszę zrobić zdjęcie tak,  żeby  można było odczytać – z bliskiej odległości.    

                                                                                   

1. Przekształć zdania ze strony czynnej na bierną i odwrotnie: 

a) Tajemnicze znalezisko zostało odkryte przez znanych archeologów. 

……………………………………………………………………………………………….. 

b) Zosia piecze chleb. 

………………………………………………………………………………………………. 

c) Murarze budują dom. 

……………………………………………………………………………………………….. 

d) Akademia została przygotowana przez uczniów. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. W podanych przykładach podkreśl zaimki, napisz ich nazwę. 

a) mój długopis……………………………………………………. 

b) nikt nie szedł……………………………………………………. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
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c) z tamtymi dziewczynami……………………………………….. 

d) twoich książek………………………………………………….. 

e) nigdy nie zapomnę……………………………………………… 

f) zostań tu…………………………………………………………. 

 

3. Nazwij części mowy w podanym zdaniu: 

 

Uczniowie piszą dzisiaj trzeci łatwy sprawdzian gramatyczny. 

uczniowie……………………………… 

piszą……………………………………. 

dzisiaj…………………………………. 

trzeci………………………………….. 

łatwy………………………………….. 

sprawdzian……………………………. 

gramatyczny…………………………. 

 

4. Uzupełnij tabelkę: 

Stopień równy Stopień wyższy  Stopień najwyższy 

mała   

 bardziej twardy  

słodkie   

 więksi  

  najmniej gorzki 

śliska   
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5. Dopisz brakujące wyrazy: 

 a) ……………………..(jaka?) woda wycieka z kranu. 

  b) …………………….(czyj?) ……………..(jaki?) sweterek leży na …………(czyim?) łóżku.    

c) Jestem …………………(który?) w kolejce. Przede mną są jeszcze ……………. (ile?) osoby. 

d) Jutro Maciek …………………….. (co zrobi?) kwiatki, które ……………(co robią?) 

     ……………………… (gdzie?) przed naszym domem.  

6. Oddziel końcówkę od tematu i wypisz oboczności. 

dąb      –     dębu          …………………………………. 

ręka     -      ręce          ………………………………….. 

noga    -      nodze       ………………………………….. 

brat     -      bracie       ………………………………….. 

sen      -      snu           ………………………………….. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać  dziś do godziny 10:30 

4 j.angielski Topic: Come rain or shine.2 – Bez względu na pogodę.2 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem zwroty związane z pogodą. 

 

Wykonaj zadania 1,2,5 ze strony 76 z ćwiczeń. Zadanie 6 ze strony 77 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 
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5 religia Temat: Serce Jezusa. 

 

Poznajemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Odszukaj ją w Książeczce do Nabożeństwa i przeczytaj. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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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