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kl. VI 
 

wtorek 19 maja 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Tajemnica biblioteki.  

 

Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek  proponuję udział w wirtualnym escape roomie 

"Tajemnica Biblioteki".  

Udanej zabawy! 

https://view.genial.ly/5eb29a7eed67d20d806219fc/game-breakout-escape-

room?fbclid=IwAR1el5LZnP1aDZfa7Q4iSS7BYE3CscGOBbG-Ovo0r-

g3XSHpnmNiE2tMZ3E 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat : Rozpoznawanie figur przestrzennych – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach 

praktycznych i wskazuję te bryły wśród innych modeli brył; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g 

Wykonaj zad.1 b str. 215 z podręcznika oraz zad. 3 str. 104 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 w-f Temat: Doskonalenie cech motorycznych.  

https://view.genial.ly/5eb29a7eed67d20d806219fc/game-breakout-escape-room?fbclid=IwAR1el5LZnP1aDZfa7Q4iSS7BYE3CscGOBbG-Ovo0r-g3XSHpnmNiE2tMZ3E
https://view.genial.ly/5eb29a7eed67d20d806219fc/game-breakout-escape-room?fbclid=IwAR1el5LZnP1aDZfa7Q4iSS7BYE3CscGOBbG-Ovo0r-g3XSHpnmNiE2tMZ3E
https://view.genial.ly/5eb29a7eed67d20d806219fc/game-breakout-escape-room?fbclid=IwAR1el5LZnP1aDZfa7Q4iSS7BYE3CscGOBbG-Ovo0r-g3XSHpnmNiE2tMZ3E
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NaCoBeZU: 

• rozwijam swoja wytrwałość i pokonywanie trudności podczas ćwiczeń 

• znam ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe 

• sam oceniam swoją wytrzymałość 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń korzystając z alfabetu ćwiczeń według słowa - dzisiejszym 

słowem jest Twoje imię.  

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Upadek Napoleona. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co się stało gdy wielka armia wkroczyła do Moskwy; 

• potrafię wyjaśnić termin wojna podjazdowa; 

• wiem kiedy i w jakich warunkach Napoleon abdykował; 

 

Na podstawie podręcznika strony 199 – 202 oraz filmu odpowiedz na pytania 

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

• Co się stało gdy wielka armia wkroczyła do Moskwy? 

• Co to była wojna podjazdowa? 

• Kiedy i w jakich warunkach Napoleon abdykował? 

 

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

 

messenger 

discord 

5 j.polski Temat: Jak okazywać dobroć? Miłosierny Samarytanin (fragment Ewangelii wg św. 

Łukasza). 

 

 

messenger 6 j.polski 

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo
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NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• potrafię przedstawić swoimi słowami poznaną historię. 

 

1. Zapoznaj się z przypowieścią Miłosierny Samarytanin na str.252-253 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmik : 

https://www.youtube.com/watch?v=bOwq3rGwHh8 

3. Opisz w zeszycie swoimi słowami, co przytrafiło się pewnemu wędrowcowi w drodze z 

Jeruzalem do Jerycha.  

4. Napisz, czego uczy przypowieść o Samarytaninie? 

 

Praca domowa: 

Napisz co, Twoim zdaniem, powstrzymuje niektórych ludzi przed udzieleniem pomocy innym?  

Co sądzisz o ich obawach?  Informację zwrotną prześlij do 22 maja. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godzinny 20:00 

kl8jawty@wp.pl 

 

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=bOwq3rGwHh8
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