
Lekcje kl. 6 – 19.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

piątek 19 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – Sąsiedzi Polski. 

 

Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=Fq_NmL3_EX0 

Następnie wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str. 104 − 106 w zeszycie ćwiczeń. 

Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą wykonać Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-6-dzial-5-sasiedzi-polski-

planeta-nowa 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 j.polski Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia? 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Zbigniewa Herberta „ Pudełko zwane wyobraźnią”. 

• potrafię wyodrębnić obrazy poetyckie przedstawione w utworze. 

• potrafię wymienić środki poetyckie występujące w wierszu. 

 

1. Przeczytaj wiersz „Pudełko zwane wyobraźnią” znajdujący się na str. 219 – 220 w 

podręczniku. 

2. Wykonaj polecenie 3 ze str. 220 w podręczniku. 

3. Uzupełnij tabelę przykładami środków poetyckich zastosowanych w utworze Zbigniewa 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq_NmL3_EX0
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-6-dzial-5-sasiedzi-polski-planeta-nowa
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-6-dzial-5-sasiedzi-polski-planeta-nowa
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../kl8jawty@wp.pl
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 Herberta Pudełko zwane wyobraźnią oraz wyjaśnij funkcję, jaką pełnią one w utworze.  

 

Środek poetycki Przykład z wiersza Funkcja w utworze 

Epitet  

 

 

 

Porównanie  

 

 

 

Ożywienie  

 

 

 

Przenośnia  

 

 

 

 

Zadanie dla chętnych: Polecenie 6 str. 221 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 muzyka Temat: Muzyczne pożegnanie klasy VI. 

 

Napisz, którą lekcję muzyki w klasie VI najbardziej zapamiętałeś i dlaczego? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 
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4 j.angielski Topic: Extra culture, Poland! – Kultura, Polska! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Polska); 

 

Przeczytaj tekst ze strony 122 i wykonaj zadania 1,3,4 ze strony 123 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 

5 matematyka Temat : Jednostki masy − zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=UkBtPqXV1nk 

 

Wykonaj zad. 4 f  str. 75  z podręcznika  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 plastyka Temat: : Sztuka użytkowa. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym jest sztuka użytkowa; 

• znam terminy design i ergonomia; 

• wyliczam środki sztuki użytkowej; 

 

messenger 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UkBtPqXV1nk
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• określam czym są wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne; 

• wymieniam przykłady wytworów sztuki użytkowej z codziennego życia; 

• wykonuję pracę plastyczną korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku; 

 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 94 − 98. Zastanów się, czym jest sztuka użytkowa, 

jakie są etapy tworzenia dzieł sztuki użytkowej. 

Wykonaj szkic naczynia np. kubka, filiżanki lub dzbanka o kształtach przypominających 

zwierzę lub roślinę. Pracę przyślij jako informację zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.06.2020 do godziny 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). 


