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str. 1 

 

kl. VI 
 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: Dlaczego nałogi niszczą ludzi? 

 

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

Zastanów się,  jak można uchronić się przed nałogami? 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.  

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym był konsulat; 

• znam ziemie zdobyte przez Napoleona;  

• znam datę abdykacji Napoleona; 

• wiem jak skończyło się panowanie jakobinów;  

 

Na podstawie https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM oraz podręcznika strony: 

194 – 197 odpowiedz na pytania: 

1. Czym był konsulat? 

2. Jakie prawa wchodziły w tzw. Kodeks Napoleona? 

3. W którym roku Napoleon został koronowany? 

4. Jakie ziemie zdobyła jego armia? 

5. W którym roku Napoleon abdykował? 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat :Powtórzenie  wiadomości – Wyrażenia algebraiczne i równania. 

 

W  ramach powtórzenia proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBxhOMY9eBk 

 

i rozwiązać zadanie 1,2,4 str.209 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 w-f Temat: Poznajemy tańce polskie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoją wrażliwość na piękno, estetykę i harmonię ruchów; 

• znam tańce polskie; 

• rozwijam swoją śmiałość i odwagę podczas wykonywania różnych kroków tanecznych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1chlhYnNCelx-65wKbMPOc76SBd2Q543m 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 religia Temat: „Oto dzień, który dał nam Pan”. 

 

Pomyśl i napisz: W jaki sposób Katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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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). 

 

 


