
Lekcje kl. 6 – 18.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

poniedziałek 18 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Ptaki - kręgowce zdolne do lotu. 

 

NaCoBeZU: 

• znam środowiska życia ptaków; 

• umiem przedstawić wszystkie cechy wspólne ptaków; 

• potrafię opisać przystosowania ptaków do lotu; 

• wiem, że  ptaki  to zwierzęta stałocieplne; 

• umiem przedstawić sposób rozmnażania i rozwój ptaków; 

 

Obejrzyj dwa filmy: 

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

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

 

Na podstawie filmów i treści z podręcznika str.119 – 124  wykonaj ćwiczenia 1,2,3,6,9 

str.97,98,99,101 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat : Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

 

NaCoBeZU: 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=XDImaFwYBis
https://www.youtube.com/watch?v=TvUWIZtTCKQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• rozpoznaję graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach 

praktycznych i wskazuję te bryły wśród innych modeli brył; 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 212 – 214. 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg                      

Wykonaj w zeszycie zad. 1 a  str. 215 z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń zad.1 str. 103. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.angielski Topic: Zero conditional(grammar).– Zerowy tryb warunkowy(gramatyka). 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem zastosować zerowy tryb warunkowy 

 

ZAPISZ W ZESZYCIE 

Zerowego trybu warunkowego używamy mówiąc o  generalnych prawdach, rzeczach, które 

zawsze się dzieją jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.), są pewne i jedna 

informacja wynika z drugiej.  

Wzory zdania 

IF + Present Simple + Present Simple 

Present Simple+ IF + Present Simple 

Słowo „if” możemy zastąpić słowem „when” 

 

Żeby było łatwiej Ci zrozumieć jak tworzymy zerowy tryb warunkowy napisze przykłady: 

If you heat water to 100 degress, it boils. – Jeżeli podgrzejesz wodę do 100 stopni, będzie 

wrzeć. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg
mailto:drnprystasz@gmail.com
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If you don’t eat, you get hungry. – Jeżeli nie będziesz jadł, będziesz głodny. 

 

Pamiętaj! 

Czas Present Simple jest najprostszym czasem w języku angielskim. Tak naprawdę tworząc 

zdania musisz pamiętać tylko o tym żeby dla osób HE/SHE/IT do czasownika dodać końcówkę 

„s”.  

Przykład: 

I eat – ja jem 

He eats – on je 

 

Ex. 6 page 105 – podręcznik 

W zeszycie ułóż zdania z rozsypki zgodnie z zasadami zerowego trybu warunkowego. 

Ex.7 page 105 – podręcznik 

W zeszycie uzupełnij zdania w zerowym trybie warunkowym, tak aby wyszły spójne i 

sensowne. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

4 w-f Temat: Skok w dal. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję rozgrzewkę do skoku w dal 

• określam, jakie są zasady pomiaru skoku w dal 

• znam pojęcia „strefa odbicia „, „spalony” 

 

Proszę o zapoznanie się z filmem oraz podstawowymi zasadami skoku w dal. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl


Lekcje kl. 6 – 18.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

Zapisz słowa, które kojarzą Ci się ze skokiem w dal. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00. 

5 technika Temat: Nowoczesny świat techniki. 

 

NaCoBeZU: 

• postrzegam środowisko techniczne jako dobro materialne stworzone przez człowieka 

• rozpoznaję osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się człowiekowi 

• znam różne przykłady zastosowania mechatroniki w życiu codziennym 

 

Proszę wykonać zadania umieszczone w linku poniżej: 

https://sites.google.com/view/nowoczesne-sprzty/strona-

g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR33FdczbVow3JraIi1d2Lr6s-

_LgS9gItQV3cfbt6VnRuQ1iO6nqlQi_SE 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• wiem, co to jest przypowieść. 

• potrafię dokonać interpretacji opowieści o siewcy. 

 

1. Zapoznaj się z Przypowieścią o siewcy na str. 251 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmik (dla chętnych): 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://sites.google.com/view/nowoczesne-sprzty/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR33FdczbVow3JraIi1d2Lr6s-_LgS9gItQV3cfbt6VnRuQ1iO6nqlQi_SE
https://sites.google.com/view/nowoczesne-sprzty/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR33FdczbVow3JraIi1d2Lr6s-_LgS9gItQV3cfbt6VnRuQ1iO6nqlQi_SE
https://sites.google.com/view/nowoczesne-sprzty/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR33FdczbVow3JraIi1d2Lr6s-_LgS9gItQV3cfbt6VnRuQ1iO6nqlQi_SE
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=CuBYpPfPqFQ 

3. Przeczytaj informację na temat przypowieści ze str. 251 w podręczniku. Postaraj się ją 

zapamiętać. 

4. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

a) Kto opowiada w tekście? 

b) O kim opowiada? 

c) Gdzie i do kogo przemawia Jezus? 

d) Czego dotyczy przypowieść? 

e) Czy jest ona interesująca? 

          

Napisz  w zeszycie jakimi wartościami powinni się, Twoim zdaniem, kierować wszyscy ludzie?  

Informację zwrotną prześlij do 20 maja. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godzinny 20:00 

 

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). 

 

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

