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kl. VI 
 

środa 13 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: Wstęp do programu animatron. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfiować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania zadań będzie Ci potrzebna przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). Na 

podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji 

wykonaj swoją pierwszą animację. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. Spróbuj także zmienić 

motyw wejścia postaci na „draw cartoon”. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe(ćwiczenia z przyborem w domu). 

 

NaCoBeZU: 

• doskonalę ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnousprawniające z przyborem; 

• potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• rozwijam swoją koordynacje ruchową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg
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https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 j.polski Temat: Ćwiczenia gramatyczne utrwalające odmienne części mowy. 

 

NaCoBeZU: 

• znam odmienne części mowy. 

• znam pytania odmiennych części mowy. 

• potrafię rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne. 

 

1. Obejrzyj filmik:   https://www.youtube.com/watch?v=rV4CHbL9tbM 

2. Rozwiąż kartę pracy w zeszycie lub na kartce. Zrób zdjęcie i wyślij. 

1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników. 

wygraliśmy - ……………………………………………………......................... 

pożycza - ………………………………………………………………………... 

 

2. Zamień stronę czynną na stronę bierną. 

Uczeń pisze test. ……………………………………………………………… 

Nauczyciel ocenia prace uczniów. ……………………………………………. 

Mama kąpie dziecko. …………………………………………………………. 

 

3. Uzupełnij, dopisując formę dokonaną lub niedokonaną czasowników. 

pisać - ………………………….. 

kończyć - ………………………. 

……………………… - zatańczyć 

……………............... - zbudować 

 

 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd
https://www.youtube.com/watch?v=rV4CHbL9tbM
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4. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniu: 

Wczoraj rozmawiałem z moim bratem o ciekawej książce. 

……………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................... 

 

5. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik „szkoła”. Oddziel temat od 

końcówki. Wypisz tematy oboczne i wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe. 

 

Pełne nazwy przypadków  liczba pojedyncza,  liczba mnoga. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Tematy oboczne: ………………………………………………………………      

Wymiany samogłoskowe: ……………………………………………………. 

Wymiany spółgłoskowe: …………………………………………………….. 

 

6. Wpisz słownie liczebniki i je podkreśl. Nazwij typ liczebników. 

Mam (4)……………………. rodzeństwa. (liczebnik …………………….) 

(3) ……………..dzieciom zabrakło miejsca w sali. (liczebnik …………………….) 

W przedstawieniu wzięły udział (4) …………………. znane aktorki. (liczebnik 
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…………..) 

Arek urodził się (8) ……………………….. lutego. (liczebnik ………………….) 

Minął już (7) ………………. dzień rejsu. (liczebnik ……………………..) 

 

7. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki. 

gładki - …………………………… 

spokojny - ……………………….. 

mocny - ………………………….. 

cierpliwy - ……………………….. 

 

8. Spośród podanych zaimków [ tam, ile, mój, kto, twój, swój, my, tu, nikt, gdzie, tyle] 

wypisz: 

Zaimki rzeczowne: ………………………………………………….. 

Zaimki przymiotne: …………………………………………………. 

Zaimki przysłowne: …………………………………………………. 

Zaimki liczebne: …………………………………………………….. 

 

9. Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków. Nazwij rodzaj 

stopniowania. 

dobry - ……………………………………………(…………………………….) 

mały - ……………………………………………..(…………………………….) 

miękki - ……………………………………………(…………………………….) 

słabo - ……………………………………………..(…………………………….) 

 

10. Zmień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe. 

pasiasty koc - ………………………………………… 

owocowa sałatka - …………………………………… 
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włóczkowa czapka - ………………………………… 

 

11. W podanych zdaniach nazwij wszystkie części mowy (pod zdaniem wypisz 

wszystkie, tak jak jest zaczęte) 

Moja mała siostrzyczka siedzi na ławce. 

moja - ………………………………………………… 

mała - ………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

………………………………………………………. 

 

 Płyną chmurki, słońce mocno przygrzewa. 

 płyną -……………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

12. Spośród podanych części mowy wypisz: 

a) czasowniki w formie osobowej: ………………………………………… 

b) czasowniki w formie nieosobowej: …………………………………...... 

 

piórnik, pisać, tyle, czytanie, idzie, książka, ciekawy, mówiono, przybiłem,  

ten, oraz, zdjęto, nie, skorzystaliśmy 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 
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4 j.angielski Topic: Teens’ time. – Susie’s blog. 2 – Czas nastolatków. – Blog Susie. 2 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst; 

• znam słownictwo (ogród); 

 

Ex.1 page 104 – podręcznik 

Przeczytaj tekst na temat ogrodu Susie. W zeszycie napisz jakie ptaki tam żyją. 

 

Ex.2 page 104 – podręcznik 

W zeszycie dopasuj odpowiednie nagłówki do każdego akapitu tekstu. Jeden nagłówek podany 

jest dodatkowo! 

 

Ex.3 page 104 – podręcznik 

W zeszycie podpisz obrazki odpowiednim wyrazem. Wyrazy można znaleźć w tekście. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

5 religia Temat: Świętość Boga. 

 

Naucz się z książeczki do nabożeństwa „Chwała na wysokości Bogu”. 

 

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). 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
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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). 

 


