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str. 1 

 

kl. VI 
 

poniedziałek 22 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat: Kręgowce – podsumowanie wiadomości. 

 

Przejrzyj wiadomości  str. 148 – 151 w podręczniku. Następnie wykonaj zadania: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2358740/biologia/kr%c4%99gowce-zmiennocieplne-

test-odpowiedzi 

• https://wordwall.net/pl/resource/2712159/biologia/pytania-biologiczne-ssaki-klasa-6 

• https://wordwall.net/pl/resource/1299775/biologia/biologia-podsumowanie-

dzia%c5%82u 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Powtarzamy wiadomości o bryłach. 

 

Zapraszam Cię do quizu: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2387191/matematyka/bry%c5%82y 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 j.angielski Topic: School year review. – Powtórzenie wiadomości z roku szkolnego. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 
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• znam angielskie słownictwo związane z wakacjami; 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2440127/kleksografia/angielski-wisielec-mi%c5%82ej-zabawy 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

4 w-f Temat: Piłka ręczna – gra piłką. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak prawidłowo grać w piłkę ręczną; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 technika Temat: Artystyczne kolorowanki. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji zadania; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do pokolorowania papieru;  

 

Proszę wykonać zadanie zgodnie zamieszczoną instrukcją w linku poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1OcUvwVhyqdFDL5o-EbanQirwtoC9jFIQ/view?usp=sharing 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 24.06.2020 do godziny 20:00. 

6 j.polski Temat: Julian Tuwim – czarodziej słowa. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Juliana Tuwima "Czereśnie". 

• potrafię opisać sytuację przedstawioną w utworze. 

 

1. Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima „ Czereśnie” – str.318 w podręczniku. 

2. Opisz swoimi słowami sytuację przedstawioną w wierszu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

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). 

 

mailto:kl8jawty@wp.pl

