
Lekcje kl. 6 – 08.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

poniedziałek 08 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Przegląd i znaczenie ssaków. 

 

NaCoBeZU: 

• dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy); 

• umiem wykazać zróżnicowanie budowy i trybu życia ssaków; 

•  znam gatunki ssaków żyjących w Polsce; 

• potrafię omówić znaczenie ssaków w przyrodzie i gospodarce człowieka; 

• wiem jakie są sposoby ochrony ssaków; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=N6zGmkQnKrA 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.136  – 142 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5,6,7,9 

str.111,112,113 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Jednostki długości. 

 

NaCoBeZU: 

• zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki długości: mm, cm, dm, m, km; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=N6zGmkQnKrA
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Wykonaj zad. 4a str. 75 z podręcznika.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.angielski Topic: Amazing nature. – Niesamowita natura. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (zwierzęta); 

 

Wykonaj zadania 1 oraz 2 ze strony 116 w ćwiczeniach. Definitions oraz Quiz time ze strony 

117 są dla chętnych.  

 

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: Poznajemy zasady obrony w koszykówce. 

 

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/file/d/17JGvv2v8LOkgypTMsuXK3CNdeuFmHEo_/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 technika Temat: Kolorowy kalendarz cz.1.  

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/17JGvv2v8LOkgypTMsuXK3CNdeuFmHEo_/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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NaCoBeZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji zadania; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do obróbki papieru;  

 

Temat realizowany będzie przez 2 godziny lekcyjne. 

Proszę wykonać zadanie zgodnie zamieszczoną instrukcją w linku poniżej: 

https://tiny.pl/796q9 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: W świecie mitów. 

 

NaCoBeZU: 

• znam mitologicznych bohaterów. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1.  Zapoznaj się z infografiką W świecie mitów na str. 266 − 267 w podręczniku. 

 

2.  Wykonaj kartę  pracy. W razie potrzeby skorzystaj ze Słownika mitów i tradycji kultury. 

     Do zeszytu wpisz tylko zadanie 1. 

 

                              KARTA PRACY 

 

1. Dopisz do podanych wyrażeń odpowiednie imiona bóstw greckich. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://tiny.pl/796q9
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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bogini łowów – _________________________ 

król bogów – _________________________ 

bogini mądrości – _________________________ 

władca świata umarłych – _________________________ 

opiekun żeglarzy i rybaków – _________________________ 

sprytny posłaniec bogów – _________________________ 

okrutny bóg wojny – ________________________ 

boski kowal – ________________________ 

bóg słońca przemierzający świat w ognistym rydwanie – _______________________ 

2. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 

 

kłótliwa   mądrość  odważna   ambrozja 

 nieustępliwy  ponury   okrucieństwo   poczucie humoru

 waleczna  dyskretna  próżna   władczy 

 

Bogowie greccy dysponowali niezwykłymi mocami. Dzięki spożywaniu nektaru 

i__________________ zachowywali młodość i mogli żyć wiecznie. Mieli jednak także ludzkie 

wady i zalety. 

Zeus, pan Olimpu, był bardzo __________________________ – nie znosił sprzeciwu  

i rządził twardą ręką. Z tego powodu stał się patronem królów. 

         Żona Zeusa, Hera, uważała się za najpiękniejszą osobę na świecie. Od swych poddanych 

żądała dowodów uwielbienia. Była zatem ______________________. Nieraz urządzała swemu 

mężowi awantury – dała się poznać jako bardzo_____________________ bogini. 

Hades, król krainy umarłych, budził lęk, więc rzadko pojawiał się na ziemi. Stronił też 

od towarzystwa innych bogów i nie uczestniczył w biesiadach na Olimpie. Był bóstwem 

tajemniczym i ____________________________. 
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Atena stała się patronką filozofów i uczonych, gdyż odznaczała się _______________. 

Gdy jakieś miasto zostało zaatakowane, bogini stawała w jego obronie i nie stroniła od walki. 

Była więc _______________________ i ______________________.  

Jej brat, Ares, był bogiem wojny. Uwielbiał szczęk broni, wrzaski zranionych w bitwie 

żołnierzy i widok przelewanej krwi. Cechowało go zatem _______________________.  

Hermes obdarzony był ____________________________________ – spłatał bogom 

niejednego figla, ale i tak wszyscy go lubili. Uważano go także za _____________________ 

osobę, potrafił bowiem dochować każdej tajemnicy.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj 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). 

 


