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str. 1 

 

kl. VI 
 

wtorek 23 czerwca 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Na ratunek wakacjom! 

 

Niedługo wakacje. Niestety w tym roku może być z nimi problem… 

Zrób wszystko, aby uratować wakacje! 

Kliknij w link i postępuj zgodnie z wytycznymi. 

https://view.genial.ly/5ee278fa4e53e40d7c49c966/interactive-content-rownowaznik-zdania-

orzeczenie-pokoj-

zagadek?fbclid=IwAR2k6wqhqFbtNtP9qfRDuxeuuMrJ7sxejmlB5qp458Nh6oQ6devU65ug7dg 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/832055/matematyka/por%c3%b3wnywanie-liczb-

liczby-ujemne 

• https://wordwall.net/pl/resource/901397/matematyka/procenty-i-u%c5%82amki-

dziesi%c4%99tne 

• https://wordwall.net/pl/resource/480230/matematyka/pola-figur 

• https://wordwall.net/pl/resource/2913307/matematyka/jednostki-

 

jarmatzp@adres.pl 
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obj%c4%99to%c5%9bci 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Utrwalamy zasady ataku w piłce nożnej. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  zasady ataku szybkiego w piłce nożnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• doskonale technikę gry w piłkę nożna; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Podsumowanie klasy VI. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym cechował się system Napoleoński; 

• znam najważniejsze postanowienia polityku Napoleona; 

 

Wykonaj zadanie znajdujące się na stronie internetowej pod adresem: 

https://wordwall.net/pl/resource/2304488/historia/cechy-napoleo%c5%84skiego-systemu-

w%c5%82adzy 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 
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5 j.polski Temat: Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli? 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/1130153/polski/%c4%87wiczenia-ortograficzne-rz-czy-

%c5%bc  

• https://wordwall.net/pl/resource/956458/ortografia/u-czy-%c3%b3  

• https://wordwall.net/pl/resource/1877075/ortografia/zasady-pisowni-z-rz-i-%c5%bc  

• https://wordwall.net/pl/resource/1216812/ortografia/ortografia-h-czy-ch  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 j.polski 

 

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). 
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