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str. 1 

 

kl. VI 
 

czwartek 07 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: Czy można i jak pomagać innym? 

 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=HJH4LuW1gxs 

 

Zastanów się,  czy warto pomagać innym? 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Republika Francuska 

NaCoBeZU: 

• wiem co stało się w 1792 roku; 

• wiem jak wyglądały rządu jakobinów; 

• potrafię wytłumaczyć czym był Wielki Terror; 

• wiem jak skończyło się panowanie jakobinów;  

 

Na podstawie https://www.youtube.com/watch?v=_WYw1V_kKd  oraz podręcznika strony: 

190 – 192 odpowiedz na pytania: 

1. Co stało się w 1792 roku? 

2. Jak wyglądały rządu jakobinów? 

3. Czym był Wielki terror?  

4. Jak skończyło się panowanie jakobinów? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 
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3 matematyka Temat : Rozwiązywanie równań – ciąg dalszy. 

 

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=0r2sDqcUBP8 

 

Wykonaj zad. 2 a,b str.202 z podręcznika oraz zad.5 a,b str.99 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 w-f Temat: Gry drużynowe i indywidualne „Tenis stołowy”. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam precyzję i ekonomię ruchu; 

• współpracuję w małych grupach podczas organizacji zabaw; 

• poznaje wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-

_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0 

 

Jeśli masz w domu rakietki oraz piłeczki do tenisa stołowego – doskonal odbicia forhendu i 

bekhendu na stole w domu. 

Narysuj zawodników grających w tenisa stołowego. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00. 

5 religia Temat: „Oto Ja służebnica Pańska”. 

 

Naucz się pieśni: „Chwalcie łąki umajone” 

https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw 

 

nauczycielejawty@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=A95mDIKCHnw
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