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kl. VI 
 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Rodzaje wypowiedzeń. 

 

Utrwalmy dziś Waszą wiedzę na temat rodzajów wypowiedzeń. 

Kliknijcie w link i wykonajcie interaktywne ćwiczenia. 

 

https://view.genial.ly/5e8ac3feba81d90dfb609b9a/presentation-co-to-jest-

przydawka?fbclid=IwAR12uIw5L5KHedQjCir0qXp3vdUFkqdc_fqrFoYNc7bc2xX5j70zGln6QQk 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat : Rozwiązywanie równań – ćwiczenia. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwiązuję równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie 

równania (poprzez zgadywanie, dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego); 

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

 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 d,e,f str.202 z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń zad.2 a,b,c str.99. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 w-f Temat: Prawidłowa postawa ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności.  

 

 

nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=goJfAxvXXvo
mailto:jarmatzp@adres.pl
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NaCoBeZU: 

• potrafię utrzymać prawidłową postawę ciała; 

• znam cechy prawidłowej postawy ciała; 

• poznałem elementy charakteryzujące prawidłową postawę ciała; 

 

Mam nadzieję, że energii do ćwiczeń Ci nie brakuje:) Temat dzisiejszych zajęć dotyczy 

prawidłowej postawy ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności. Aby zachować 

zdrowie przez całe życie, do późnej starości i zagwarantować sobie jakość tego życia, trzeba od 

najmłodszych lat dbać o prawidłową postawę ciała i wyrobić w sobie odpowiednie nawyki. Bardzo 

często ludzie nieprawidłowo podnoszą ciężkie przedmiotu, źle noszą plecaki i torby, przyjmują 

niewłaściwą postawę w trakcie np. odkurzania. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. Dowiesz się 

jakie błędy najczęściej ludzie popełniają i jak należy prawidłowo wykonywać różne czynności dnia 

codziennego. 

https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/B%C5%81%C4%98DY-W-PRZYJMOWANEJ-

POSTAWIE-CIA%C5%81A-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNO%C5%9ACI.pdf?dl=0 

 

Następnie wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Rewolucja francuska – karta pracy. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym byłą bastylia, stany generalne i burżuazja; 

• znam przyczyny rewolucji we Francji; 

• znam postanowienia deklaracji praw człowieka;  

 

Na podstawie poprzedniej lekcji i podręcznika str.184 – 188  uzupełnij kartę pracy online.  

 

messenger 

discord 

https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zajęcia-ruchowe
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Kartę znajdziesz pod tym adresem https://forms.gle/aCyy1Fq68h9mNEaQ8 będzie ona dostępna 

tylko w czasie trwania lekcji. Jeśli nie mogłeś/łaś uczestniczyć w lekcji zgłoś to do nauczyciela.  

5 j.polski 

 

 

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka? 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Joanny Kulmowej. 

• potrafię wyjaśnić, czym kierował się Bóg, stwarzając człowieka. 

• potrafię wymienić elementy nazwane cudami. 

• wskazuję epitety w utworze. 

 

1. Przeczytaj wiersz pt:” Człowiek żeby patrzał” ( str.241 w podręczniku). 

2. Zapisz w zeszycie pytania i odpowiedzi  pełnym zdaniem: 

a) Jaki był, według osoby mówiącej w utworze, powód stworzenia człowieka? 

b) Wymień stworzone przez Boga elementy świata, o których jest mowa w wierszu. 

Dlaczego zostały one nazwane cudami? 

3. Wypisz epitety z wiersza. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

kl8jawty@wp.pl 

6 j.polski 

 

 

 

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://forms.gle/aCyy1Fq68h9mNEaQ8
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl

