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kl. VI 
 

środa 24 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: Scratch – moja gra cz. 3 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted kontynuuj pracę nad 

swoją własną grę z kotem. Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. 

Posiłkuj się projektami znalezionymi w sieci.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Zasady i metody kształtowania szybkości. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia kształtujące szybkość; 

• znam ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

Proszę o obejrzenie filmiku i w miarę swoich możliwości wykonanie ćwiczeń proponowanych 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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przez prowadzącego. 

https://drive.google.com/file/d/1R8FsGM2uUG6hxCQ9YVEnHSEk2G_Wb7lq/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat:  Na pożegnanie... Podsumowanie! 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/729355/j%c4%99zyk-polski/%c5%9brodki-stylistyczne  

• https://wordwall.net/pl/resource/2426993/j%c4%99zyk-polski/wykresy-zda%c5%84  

• https://wordwall.net/pl/resource/1031000/j%c4%99zyk-polski/zwi%c4%85zki-

frazeologiczne-z-mitologii  

• https://wordwall.net/pl/resource/2488813/polski/j%c4%99zyk-polskiklasa-6  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Uczniowie klasy VI 

Podczas wakacji proszę przeczytać lekturę " Mały Księżę". 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

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

 

NaCoBeZU: 

• znam czas Present Simple; 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2317325/angielski/present-simple-she-s-ending 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1R8FsGM2uUG6hxCQ9YVEnHSEk2G_Wb7lq/view?usp=sharing
https://wordwall.net/pl/resource/729355/język-polski/środki-stylistyczne
https://wordwall.net/pl/resource/2426993/język-polski/wykresy-zdań
https://wordwall.net/pl/resource/1031000/język-polski/związki-frazeologiczne-z-mitologii
https://wordwall.net/pl/resource/1031000/język-polski/związki-frazeologiczne-z-mitologii
https://wordwall.net/pl/resource/2488813/polski/język-polskiklasa-6
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5 religia Temat: Powtórzenie wiadomości z całego roku nauki.  

 

Omówienie najważniejszych zagadnień – Zastanów się, która lekcja najbardziej Ciebie 

zainteresowała.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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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