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str. 1 

 

kl. VI 
 

wtorek 12 maja 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Zaimki na szóstkę! 

 

Dziś proponuję quiz sprawdzający Waszą znajomość zaimków: 

https://wordwall.net/pl/resource/1114640/polski/zaimki-na-sz%c3%b3stk%c4%99 

 

A czy potrafisz odróżnić zaimek od przyimka? Sprawdź się! 

https://wordwall.net/pl/resource/1760444/polski/zaimek-i-przyimek 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat : Zadania tekstowe – ciąg dalszy. 

 

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 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=2ZU_FYu-fkU 

Wykonaj w zeszycie zad. 4  str.205 z podręcznika oraz zad.4 str.102 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/1114640/polski/zaimki-na-sz%c3%b3stk%c4%99
https://wordwall.net/pl/resource/1760444/polski/zaimek-i-przyimek
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2ZU_FYu-fkU
mailto:jarmatzp@adres.pl
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3 w-f Temat: „Ćwiczenia oswajające z piłką żonglerki piłki stopą i udem”. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wygląda prawidłowa technika odbić piłki stopą i udem – piłka nożna; 

• cieszę się z zabaw z piłkami; 

• rozwijam swoją zwinność, czucie piłki i przestrzeni; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE 

 

Dla uczniów chętnych test wiedzy – piłka nożna 

https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Rewolucja francuska – karta pracy. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym byłą bastylia, stany generalne i burżuazja; 

• znam przyczyny rewolucji we Francji; 

• znam postanowienia deklaracji praw człowieka;  

 

Na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji i podręcznika strony 184 – 188  uzupełnij kartę 

pracy online. Kartę znajdziesz pod tym adresem https://forms.gle/aCyy1Fq68h9mNEaQ8 

będzie ona dostępna tylko w czasie trwania lekcji. Jeśli nie mogłeś uczestniczyć w lekcji zgłoś 

to do nauczyciela.  

 

messenger 

discord 

5 j.polski Temat: Punkt widzenia. Zapiski Adama i Ewy.  

https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE
https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://forms.gle/aCyy1Fq68h9mNEaQ8
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6 j.polski  

NaCoBeZU: 

• znam tekst Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. 

• wiem, co to jest pamiętnik. 

• potrafię zredagować kartkę z pamiętnika. 

• potrafię wskazać nawiązania Pamiętników do Biblii. 

 

1. Przeczytaj tekst „ Pamiętniki Adama i Ewy”  znajdujący się na str. 245 – 246                      

w podręczniku. 

2. Przypomnij sobie, co to jest pamiętnik. ( str. 247 w podręczniku). 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytanie: 

Jak Pamiętniki Adama i Ewy nawiązuję do Biblii? 

4. Zadanie 9  str.247 wykonaj  na oddzielnej kartce. Zapisz  swoje imię i nazwisko.                      

Zrób zdjęcie i wyślij. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

kl8jawty@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). 

 

../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl

