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str. 1 

 

kl. VI 
 

piątek 15 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i  kulturowe  Litwy i Białorusi. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem scharakteryzować środowisko przyrodnicze  Litwy i Białorusi; 

• potrafię przedstawić atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi oraz rozpoznać je na 

fotografiach; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U 

 

Na podstawie filmu  i treści z podręcznika str.146 – 151 wykonaj zadania 1,2,4 str. 89 - 90 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 21.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 j.polski Temat: Motywy biblijne. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jaką rolę odgrywa Biblia w naszej kulturze. 

• potrafię scharakteryzować różne motywy biblijne. 

 

1. Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=5h2lLQyfV34 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=5h2lLQyfV34
../../kl8jawty@wp.pl
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2. Przeczytaj Motywy biblijne na str. 248 – 249 w podręczniku. 

3. Opisz krótko przedstawione motywy biblijne ( korzystaj z informacji w podręczniku). 

4. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. W razie trudności skorzystaj ze słownika 

frazeologicznego: 

                          syn marnotrawny, sądny dzień, manna z nieba 

 

Praca dla chętnych: Wymyśl reklamę miejsca, o którym można by powiedzieć, że to raj na 

ziemi. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 muzyka Temat: Zaśpiewajmy i zagrajmy. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem kim była Anna Jantar; 

• potrafię wykonać utwór „Tyle słońca w całym mieście”; 

 

Przeanalizuj tekst w podręczniku str.156 oraz wysłuchaj nagrania 

https://www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s  

Pośpiewaj kilka razy piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”. Naucz się ją śpiewać na 

następną lekcję. 

 

messenger 

discord 

 

4 j.angielski Topic: Teens’ time. – Susie’s blog. 3 – Czas nastolatków. – Blog Susie. 3. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (ogród); 

 

W ramach utrwalenia słownictwa wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 72 w ćwiczeniach. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat : Praca klasowa – Wyrażenia algebraiczne i  równania. 

 

Przygotuj sobie kartkę – to będzie Twój brudnopis. 

 

Proszę rozwiązać: 

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania 

 

Po rozwiązaniu proszę wcisnąć przycisk ,, sprawdź’’ i wysłać zdjęcie wyniku procentowego ! 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 plastyka Temat: Grafika.  

 

NaCoBeZU: 

• charakteryzuję grafikę jako dziedzinę sztuki; 

• podaję środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice; 

• wykonuję prostą plastyczną w podanej technice; 

 

Z uzyskanych wiadomości z poprzedniej lekcji wykonaj pracę plastyczną, w której również 

będzie zastosowana grafika. Możesz skorzystać z propozycji na str. 65 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 21.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

 

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania
mailto:jarmatzp@adres.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). 

 


