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kl. VI 
 

poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – Kręgowce stałocieplne. 

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=tB16eyufy9E 

https://www.youtube.com/watch?v=X2kIllzllr4 

Następnie  wykonaj Sprawdź, czy potrafisz  w zeszycie ćwiczeń str.116 – 119. 

Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą wykonać Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-5-kregowce-

stalocieplne-puls-zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Jednostki masy. 

 

NaCoBeZU: 

• zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki masy: g, dag, kg, t; 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 73 – 74 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=_KwrWN0ZToM 

Wykonaj zad. 4 e str. 75 z podręcznika  

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=tB16eyufy9E
https://www.youtube.com/watch?v=X2kIllzllr4
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-5-kregowce-stalocieplne-puls-zycia
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-5-kregowce-stalocieplne-puls-zycia
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=_KwrWN0ZToM
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.angielski Topic: Extra culture 2! – Kultura krajów zagranicznych 2! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Barbados); 

 

Przeczytaj tekst ze strony 120 i wykonaj zadania 2 oraz 3 ze strony 121 w podręczniku (nie 

musisz mieć nagrań). 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 w-f Temat: Utrwalamy elementy techniczne w piłce ręcznej. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jakie można wyróżnić podania w piłce ręcznej;  

• opanowałem umiejętność kozłowania piłki ręcznej; 

• opanowałem zwody w grze w piłkę ręczną;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 16.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 technika Temat: Kolorowy kalendarz cz.2. 

 

 

messenger 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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NaCoBeZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji zadania; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do obróbki papieru;  

 

Proszę wykonać zadanie zgodnie zamieszczoną instrukcją w linku poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/15jNpPtYrXGjSmdMAI5jutUUpFhBy8GY4/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00. 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: Podział głosek. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię dokonać podziału głosek. 

 

1. Przepisz do zeszytu podział głosek: 

• Najmniejszą, dającą się wyodrębnić cząstką mowy, jest głoska. 

• Głoski dzielą się na: 

  spółgłoski – np. b, w, m, r, s, dz, cz 

  samogłoski – a, o, e, i, y, u, ą, ę 

• Przy opisie głosek bierzemy pod uwagę ruchy narządów mowy przy ich 

wymawianiu. Z tego względu dzielimy je na: 

ustne – to takie, przy wymowie których wydychane powietrze przechodzi 

jedynie przez jamę ustną. 

nosowe – powstają wtedy, gdy wydychane powietrze przechodzi jednocześnie 

przez jamę ustną i nosową. 

dźwięczne – to takie, przy wymawianiu których daje się odczuć drżenie krtani 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/file/d/15jNpPtYrXGjSmdMAI5jutUUpFhBy8GY4/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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bezdźwięczne – podczas ich wymowy krtań nie wibruje  

twarde – wymawia się je bez udziału środkowej części języka 

miękkie – to takie, które zapisujemy z kreseczką, lub takie, które zostają 

zmiękczone przez sąsiedztwo samogłoski „i”. 

1. 2. Zapoznaj się z wiadomościami znajdującymi się na str. 306 – 308 w podręczniku. 

3. Wykonaj ćwiczenie i wpisz do zeszytu: 

     Poniżej znajduje się grupa głosek. Określ ich cechy. 

 

                  Wzór:   b – spółgłoska, twarda, dźwięczna, ustna 

 

      m – ...................................................................................................................................... 

      e – ............................................................................................................................. ......... 

      p – ...................................................................................................................................... 

      ę – ............................................................................................................................. ......... 

      dz – .................................................................................................................................... 

      s – ............................................................................................................................. ......... 

      o – ...................................................................................................................................… 

 

4. Wykonaj ćwiczenie 1 na str. 66 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadanie dla chętnych: Ćwiczenia 5 str. 64 – zeszyt ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  
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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). 

 


