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kl. VI 
 

wtorek 09 czerwca 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Ćwiczymy logiczne myślenie.  

 

Pomóż Królowej i Królowi wydostać się z zamku. Pomocne będzie logiczne myślenie! 

https://view.genial.ly/5ebae12cbdaf590d71d59e25/interactive-content-

krolestwo?fbclid=IwAR3599ZeqAloeA-_JrtBdSEBsg-EOB0e7IdVAEr0htvuqYJg1LjgN5jSajY 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat : Jednostki długości - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=YBjQp83eDns 

Wykonaj zad. 4b  str. 75 z podręcznika.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 w-f Temat: Nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce wzmacniające i 

doskonalące wydolność organizmu;  

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://view.genial.ly/5ebae12cbdaf590d71d59e25/interactive-content-krolestwo?fbclid=IwAR3599ZeqAloeA-_JrtBdSEBsg-EOB0e7IdVAEr0htvuqYJg1LjgN5jSajY
https://view.genial.ly/5ebae12cbdaf590d71d59e25/interactive-content-krolestwo?fbclid=IwAR3599ZeqAloeA-_JrtBdSEBsg-EOB0e7IdVAEr0htvuqYJg1LjgN5jSajY
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• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing 

4 historia Temat: Praca klasowa dział VI 

 

W godzinach lekcji bądź na Discord. W razie problemów skontaktuj się z nauczycielem. 

 

messenger 

discord 

5 j.polski Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści. 

 

NaCoBeZU: 

• znam informację o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści. 

• potrafię napisać opowiadanie twórcze. 

 

1.  Zapoznaj się z informacją jak napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści 

     ( str.269 w podręczniku). 

2. Przeczytaj przydatne słowa. 

3. Przeczytaj opowiadanie twórcze znajdujące się na str. 270 w podręczniku. 

4. Wykonaj w zeszycie  - ćwiczenie 1 str. 271 z podręcznika. 

5. Zrób ćwiczenie 1, 2A, B str. 137 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Praca domowa Ćwiczenie 3, 4 str. 138 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadanie dla chętnych Zadanie 8 str. 271 w podręczniku – na oddzielnych kartkach. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 j.polski 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing
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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). 

 


