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kl. VI 
 

poniedziałek 04 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Powtórzenie wiadomości – Kręgowce zmiennocieplne. 

 

Obejrzyj krótkie filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Apstba5eD8  

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

https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80  

 

Następnie wykonaj „Sprawdź, czy potrafisz” w zeszycie ćwiczeń str. 93 – 96. 

 

Osoby chętne i zainteresowane mogą sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-4-kregowce-

zmiennocieplne-puls-zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00 

 

11 maja Praca klasowa z działu: Kręgowce zmiennocieplne.  

Zakres treści w podręczniku str.  83 – 116. 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Rozwiązywanie równań. 

 

NaCoBeZU: 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=1Apstba5eD8
https://www.youtube.com/watch?v=GCfmGhWuEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-4-kregowce-zmiennocieplne-puls-zycia
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-4-kregowce-zmiennocieplne-puls-zycia
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• rozwiązuję równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej 

stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnienie lub wykonanie działania 

odwrotnego); 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 200 – 201. 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=CbirayNz4Bk 

 

Wykonaj w zeszycie zad.1 a,b, c str. 202 z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń zad.1 a,b,c 

str.99  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.angielski Topic: Review 2 – Unit 7 – Powtórzenie 2 – Dział 7. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (Past Simple) 

W ramach powtórzenia przed testem wykonaj w ćwiczeniach zadania 5,7 ze strony 71. 

 

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: Gimnastyka poranna. Napoje energetyczne. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 

• poznałem informacje jak wpływają negatywnie na zdrowie napoje energetyczne 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=CbirayNz4Bk
mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych 

 

Mam nadzieję, że wszystkim udało się odpocząć w weekend i teraz pełni energii z zapałem 

zabieracie się do pracy. W ramach porannej gimnastyki mam dla Was następującą propozycję: 

wykonajcie ćwiczenia podane w linku: 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-    wykonaj-

%c4%87wiczenia 

 

Dbaj o zdrowie i dobrą kondycję – napisz lub narysuj jak to robisz. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 technika Temat: Sekrety elektroniki. 

 

NaCoBeZU: 

• czytam rysunki schematyczne i instrukcje montażowe; 

• projektuję i konstruuję modele urządzeń technicznych; 

• stosuję różnorodne sposoby połączeń; 

 

Zapoznaj z treścią z podręcznika „To takie proste ! s.56 – Sekrety elektroniki. 

Dla chętnych: zaprojektuj i skonstruuj model gry dzięki, któremu będziecie mogli poćwiczyć 

rozpoznawanie symboli elementów elektronicznych. Prace proszę wykonać w obecności 

osoby dorosłej – termin do 09.05.2020r. 

 

Informację zwrotną o zapoznaniu się z treścią z podręcznika proszę wysłać dzisiaj do 

godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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6 j.polski Temat: Biblijny początek świata. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać tekst ze zrozumieniem. 

• potrafię uporządkować informację o powstawaniu świata. 

 

1. Obejrzyj bajkę o powstaniu świata według Biblii: 

                https://www.youtube.com/watch?v=3B7d3h-IgF0 

2. Obejrzyj filmik o powstaniu świata według Mitologii: 

                https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g 

3. Przeczytaj tekst Stworzenie świata na str.238-240 w podręczniku. 

4. Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 240 do zeszytu. 

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=3B7d3h-IgF0
https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g
mailto:kl8jawty@wp.pl

