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kl. VI 
 

poniedziałek 25 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 biologia Temat:  Przegląd i znaczenie ptaków. 

 

NaCoBeZU: 

• dokonuję obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy); 

• umiem wykazać zróżnicowanie budowy i trybu życia ptaków; 

• znam gatunki ptaków żyjących w Polsce; 

• potrafię omówić znaczenie ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka; 

• wiem jakie są sposoby ochrony ptaków; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.125 – 130 wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,8 

str.102,103,104,105 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Wykonaj proszę kartę pracy 

1.Wskaż dwie cechy budowy ptaków, które decydują o ich przystosowaniu do lotu.  

A. Obecność gruczołu kuprowego.  

B. Kości wypełnione powietrzem.  

C. Kończyny tylne zaopatrzone w pazury.  

D. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o
mailto:e.gorajszkola@interia.pl


Lekcje kl. 6 – 25.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

2.Na ilustracji przedstawiono układ oddechowy ptaka. Zapisz nazwę elementu oznaczonego 

strzałką i wyjaśnij jego funkcję.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3.Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe określenia spośród podanych.  

Na tylnych krawędziach kończyn przednich są osadzone A / B, które tworzą powierzchnie 

lotne.  

A. lotki   B. sterówki 

4. Podkreśl nazwy dwóch elementów, które chronią rozwijające się w jaju pisklę.  

 

skorupka wapienna, żółtko, białko, komora powietrzna 

 

5. W tabeli przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez ekologów. Badania te miały 

sprawdzić, czy ocieplanie budynków w miastach wpływa na to, jakie miejsca ptaki wybierają 

na gniazdowanie.  

 

Liczba 

gniazd  

w 

budynkach 

Miejsce gniazdowania 

Poddasze 

Szczeliny  

w 

ścianach 

Rynna 

przed 20 27 15 
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ociepleniem 

po 

ociepleniu 
10 3 6 

 

Spośród podanych hipotez wybierz tę, którą sformułowali ekolodzy, gdy przystępowali do 

swoich badań.  

A. W wyniku ocieplania budynków ptaki tracą swoje miejsca lęgowe.  

B. Przyczyną śmiertelności ptaków są remonty budynków.  

C. Ptaki najchętniej zakładają gniazda w szczelinach elewacji. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

2 matematyka Temat : Graniastosłupy proste. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję graniastosłupy proste, wskazuję te bryły wśród innych modeli brył; 

• rozpoznaję  siatki graniastosłupów prostych; 

• wykorzystuję podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do 

wyznaczania długości poszczególnych krawędzi; 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 222 – 223. 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o 

Wykonaj zad. 1 str. 224 z podręcznika oraz zad. 1 str. 106 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
mailto:jarmatzp@adres.pl


Lekcje kl. 6 – 25.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 4 

 

3 j.angielski Topic: That’s rubbish 2! – Nie śmieć 2! 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (środowisko i jak o nie dbać); 

• rozumiem tekst; 

 

Wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 74 w ćwiczeniach. Zadanie 4 jest dla chętnych na plusa. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 w-f Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące szybkość biegową. 

 

NaCoBeZU: 

• mam świadomość swoich słabych stron, nad którymi musimy popracować; 

• poznałem znaczenie szybkości w codziennych czynnościach; 

• sam oceniam swoją szybkość; 

• poznałem ćwiczenia kształtuje szybkość biegową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=19zORwT-YFyCV1HnTGHZGUhOPIimz1Egw 

 

Co można zaliczyć do ćwiczeń kształtujących szybkość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 technika Temat: To umiem! Podsumowanie – ABC współczesnej techniki. messenger 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=19zORwT-YFyCV1HnTGHZGUhOPIimz1Egw
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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NaCoBeZU: 

• rozpoznaję rozpoznaje elementy elektroniczne; 

• rozpoznaję osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się człowiekowi; 

• znam różne przykłady zastosowania mechatroniki w życiu codziennym; 

 

Proszę wykonać zadanie 1,2,3 z podręcznika str.64 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 j.polski Temat: Korzystanie z talentu. 

 

NaCoBeZU: 

1. znam Przypowieść o talentach. 

2. potrafię dokonać interpretacji przypowieści. 

3. podaję metaforyczne znaczenie biblijnych talentów. 

4. wyjaśniam przesłanie przypowieści. 

 

1. Obejrzyj Przypowieść o talentach:https://www.youtube.com/watch?v=oBYnGvqh8Bk  

2. Przeczytaj Przypowieść o talentach na str. 254 – 255 w podręczniku. 

3. Zapisz w zeszycie pytania i udziel na nie odpowiedzi pełnym zdaniem: 

    a) Czego oczekiwał pan, gdy rozdzielał swój majątek pomiędzy sługi? 

    b) Co, Twoim zdaniem, oznacza sformułowanie każdemu według jego zdolności? 

         Dlaczego pan rozdzielał talenty zgodnie z tą zasadą? 

    c) Dlaczego sługa, który nie pomnożył majątku wywołał gniew pana? 

    d) Jakie przesłanie wynika z przypowieści o talentach? 

  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=oBYnGvqh8Bk
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Praca domowa: 

1. Co na co dzień możesz robić, aby nie zmarnować swoich talentów. 

2. Dlaczego niektóre osoby nie wykorzystują swoich możliwości. Co może być dla nich 

przeszkodą? 

Informację zwrotną prześlij do 27.05.2020 do godziny 20:00. Zdjęcie ma być wyraźne. 

 

Zadanie dla chętnych: Czego metaforą mogą być współcześnie biblijne talenty. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

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). 

 


