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kl. VI 
 

piątek 08 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

 

NaCoBeZu 

• potrafię scharakteryzować środowisko przyrodnicze Czech i Słowacji na podstawie 

mapy ogólno -geograficznej;  

• umiem  wymienić podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym Czech 

a środowiskiem przyrodniczym Słowacji;  

• znam  walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji;  

• potrafię  omówić znaczenie turystyki aktywnej na Słowacji; 

• znam  przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech i Słowacji; 

• umiem wymienić przykładowe obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO 

znajdujące się w Czechach i na Słowacji; 

 

Zadanie 1  

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=241MWi-hDOI 

 

Na podstawie filmu  i treści z podręcznika str.138 – 144  wykonaj zadanie 1,2,3 str.85 - 86 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=241MWi-hDOI
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Osoby chętne w ramach powtórzenia mogą obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14  maja  do godziny 20:00 

2 j.polski Temat: Zastosowanie dłuższych i krótszych form zaimków w zdaniach. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię zastosować krótsze i dłuższe formy zaimków w zdaniach. 

• dokonuję selekcji informacji. 

• potrafię zapisywać wielką literą zaimki w zwrotach grzecznościowych. 

 

1. Przepisz do zeszytu: 

Zaimki ja, ty, on, ona, ono mają w niektórych przypadkach dwie lub trzy poprawne 

formy : dłuższe i krótsze : mi – mnie, ci – ciebie, go – jego, jej – niej. 

Dłuższych form zaimków używamy: 

a) Na początku wypowiedzenia np.: 

Mnie się to nie podoba. 

b) Na końcu zdania, gdy wyraźnie chcemy je zaakcentować np.: 

Dałem tę książkę jemu. 

c) Po przyimkach np.: 

Przyszedłem po ciebie. 

d) W konstrukcjach, w których tworzy się wyraźną opozycję między jakimiś osobami np.: 

Wytłumaczę to tobie, nie jemu. 

e) Gdy są jednowyrazową odpowiedzią na pytanie np.: 

- Kogo jutro odwiedzisz? 

- Jego 

2. Przeczytaj „Gramatyka w praktyce” na str. 87 w podręczniku. 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ
../../kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 6 – 08.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

3. Wykonaj ćwiczenia: 5 str. 25  oraz 9 str. 27 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadanie dla chętnych:  Ćwiczenie 12 str. 28 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 muzyka Temat: Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 

 

NaCoBeZU: 

• znam życiorys Vivaldiego; 

• potrafię wymienić 2 jego dzieła; 

• rozpoznaję poszczególne części „czterech pór roku”; 

 

Na podstawie podręcznika str. 148 – 151 napisz jakie jest najwybitniejsze dzieło 

Vivaldiego?Podaj 3 najważniejsze wydarzenia z życia Vivaldiego. Posłuchaj fragmentów 

utworu cztery pory roku https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

4 j.angielski Topic: Time to explore more! – Czas odkryć więcej! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i znam nazwy zawodów. 

Ex.1 page 114 – podręcznik 

Przeczytaj teksty i w zeszycie dopasuj do nich odpowiednią znaną osobę. 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Ex.2 page 115 –podręcznik 

W zeszycie dopasuj akapity do tekstów ze strony 114. 

DEFINITIONS 

Przeczytaj definicje a następnie w zeszycie dopasuj do nich odpowiednie zawody.  

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat : Zadania tekstowe. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuję proste 

wyrażenia algebraiczne na podstawie  informacji  osadzonych w kontekście 

praktycznym; 

• rozwiązuję równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 204. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ 

 

Wykonaj w zad. 3 str. 205 z podręcznika oraz zad.1 str.101 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 plastyka Temat: Grafika.  

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• charakteryzuję grafikę jako dziedzinę sztuki; 

• wymieniam narzędzia stosowane w grafice; 

• podaję środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice; 

• wskazuję dwa podstawowe rodzaje grafiki;  

• wiem czym jest matryca; 

• wyjaśniam różnice między drukiem wypukłym i wklęsłym;  

• wykonuję prostą odbitkę w technice druku wypukłego; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 58 – 64. Szczególną uwagę zwróć na str. 63, na której 

omówione jest w jaki sposób należy wykonać odbitkę druku wypukłego. Jako informację 

zwrotną wykonaj ćw. 1 str. 70 w podręczniku. Zamiast figur geometrycznych może być owoc. 

Tektura może być rozmiarów 15cm x 15cm . 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.05.2020 do godziny 20:00 

 

 

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). 

 


