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kl. VI 
 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: Zasady Fair Play w sporcie i życiu codziennym? 

 

Obejrzyj filmik:   https://www.youtube.com/watch?v=4rSOiHUMvhY 

Zastanów się, czy warto stosować tę zasadę w życiu codziennym i dlaczego? 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Napoleon – interaktywna lekcja. 

 

NaCoBeZU: 

• znam dokonania Napoleona; 

• potrafię wyjaśnić termin Konkordat; 

• znam datę abdykacji Napoleona; 

 

Na podstawie https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x  

spróbuj wykonać 3 pierwsze polecenia tam zawarte. 

 

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

 

messenger 

discord 

3 matematyka Temat : Prostopadłościany i sześciany. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadniam swój 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=4rSOiHUMvhY
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x
mailto:jarmatzp@adres.pl
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wybór; 

• rysuję siatki prostopadłościanów; 

• wykorzystuję podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do 

wyznaczania długości poszczególnych krawędzi; 

• stosuję jednostki pola : mm2,  cm 2 , dm 2, m2, km2 

• obliczam pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 218 – 219. 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 

 

Wykonaj zad. 3 str. 220 z podręcznika oraz zad. 1 str. 105 w zeszycie ćwiczeń (tylko część 

dotyczącą sześcianu) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Zmagania lekkoatletyczne – poznajemy konkurencje. 

 

NaCoBeZU: 

• znam konkurencje lekkoatletyczne 

• znam znaczenie orientacji przestrzennej dla zdrowia 

• znam zasób ćwiczeń kształtujących skoczność i szybkość 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-

_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Napisz w zeszycie:  

Gdybyś miał możliwość to jaką dyscyplinę lekkoatletyczną wybrałbyś w swojej karierze i 

dlaczego akurat taką? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

5 religia Temat: Moja rodzina. 

 

Wiesz, że rodzice Cię kochają i należy Ich szanować. Napisz dlaczego rodzice zasługują na 

szacunek i miłość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@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=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

