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kl. VI 
 

środa 10 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: Scratch – moja gra cz. 2. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted kontynuujprace nad 

swoją własną grę z kotem. Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. 

Posiłkuj się projektami znalezionymi w sieci.  

 

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

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia koordynacyjne; 

• znam ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

Proszę o obejrzenie filmiku i w miarę swoich możliwości wykonanie ćwiczeń proponowanych 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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przez prowadzącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature= 

https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be 

3 j.polski Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach? 

  

NaCoBeZU: 

• potrafię dzielić wyrazy na litery, głoski i sylaby. 

• zapisuję wyrazy zgodnie z zasadami ortografii. 

 

1. Na podstawie informacji ( str. 305 w podręczniku) zapisz do zeszytu, co to jest głoska, litera,  

    sylaba. 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 ze str. 305 w podręczniku. 

3. Zrób ćwiczenie 2 str. 63 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Praca domowa Podziel wyrazy na głoski i litry. 

szczaw, rzeczka, dzwon, ćma, deszcz. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: Extra culture! – Kultura krajów zagranicznych! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Singapur); 

 

Przeczytaj tekst ze strony 118 i wykonaj zadania 1 oraz 4 ze strony 119 w podręczniku (nie 

musisz mieć nagrań). 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/kl8jawty@wp.pl
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Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

 

Postaraj się wziąć udział w procesji Bożego Ciała. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 
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