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str. 1 

 

kl. VI 
 

piątek 22 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyjaśnić problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; 

 

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

 

Na podstawie filmu  i treści z podręcznika str.153 – 159  wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 str.93 – 95 

w zeszycie ćwiczeń. 

 

Osoby, które chcą usystematyzować wiedzę mogą obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 j.polski Temat: Nieodmienne części mowy. Przypomnienie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam nieodmienne części mowy; 

• poprawnie stosuję nieodmienne części mowy z zdaniach; 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=oDQcXMBZKoM
https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../kl8jawty@wp.pl
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1.Wejdź na: 

 https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz 

Przypomnij sobie wiadomości o nieodmiennych częściach mowy i rozwiąż zadanie tylko te, 

które potrafisz (zrób zdjęcie i wyślij) 

  2. Wykonaj ćwiczenie 2, 3 str. 29 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadania dla chętnych:   Ćwiczenie 20, 21 str. 36 w zeszycie ćwiczeń 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godzinny 20:00 

3 muzyka Temat: Zaśpiewajmy i zagrajmy cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem kim była Anna Jantar; 

• potrafię wykonać utwór „Tyle słońca w całym mieście” ; 

 

Posłuchaj nagrania https://www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s  i pośpiewaj „Tyle 

słońca w całym mieście. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

4 j.angielski Topic: That’s rubbish! – Nie śmieć! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (środowisko i jak o nie dbać) 

• rozumiem tekst 

 

Otwórz podręcznik na stronie 107. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słówka z 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz
https://www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s
mailto:drnprystasz@gmail.com
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zielonej ramki. 

 

Ex.1 page 106 – podręcznik 

Przeczytaj tekst. Napisz w zeszycie 1 zdaniem od czego powinniśmy zacząć ochronę 

środowiska. 

 

Ex.2 page 106 – podręcznik 

Przeczytaj tekst i odpowiedz w zeszycie na pytania. 

 

Ex.5 page 107- podręcznik 

Wybierz prawidłowe słowo. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

DLA CHĘTNYCH NA PLUSA 

Ex.6 page 107 – podręcznik 

Wybierz odpowiedni wyraz żeby powstało sensowne zdanie. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat : Prostopadłościany i sześciany - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadniam swój 

wybór; 

• rysuję siatki prostopadłościanów; 

• wykorzystuję podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:jarmatzp@adres.pl
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wyznaczania długości poszczególnych krawędzi; 

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

• obliczam pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI 

Wykonaj zad. 9 a str. 221 z podręcznika oraz zad. 1 str. 105 (tylko część dotyczącą 

prostopadłościanu). 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 plastyka Temat: : Kartka  dla mamy. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję  w praktyce elementy plastyczne: linia, plama, barwa, kształt;  

• wykorzystuję techniki rysunkowe, malarskie i mieszane; 

 

Wykonaj kartę, którą podarujesz swojej mamie z okazji jej święta. Wykorzystaj kolorowy 

papier, tkaninę i inne dostępne materiały. Kartę wykonaj wg własnego pomysłu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

 

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=NYggdH2QuCI

