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str. 1 

 

kl. VI 
 

wtorek 26 maja 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Papieski pokój zagadek.  

 

W związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zachęcam  Was do przeniesienia się w 

świat wirtualny do pokoju zagadek.  

https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR2BIWSiEFGH9kWHfXIsFI8Kxiky3dCxTu3almg-

rFJu_TtGU2XXooLUYGo 

 

Zapisz wszystkie hasła. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

2 matematyka Temat : Graniastosłupy proste – zadania. 

 

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; 

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

 

jarmatzp@adres.pl 
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../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl


Lekcje kl. 6 – 26.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

• obliczam objętość i  pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA 

 

Wykonaj zad. 7 a str. 225 z podręcznika oraz zad. 3 str. 106 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Tenis stołowy – utrwalenie techniki uderzeń piłeczki, poprawa techniki. 

 

NACOBEZU: 

• utrwaliłem technikę uderzeń piłeczki; 

• rozwijam pozytywną postawę do ćwiczeń ruchowych; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n 

 

Wymień znane Ci podstawowe rodzaje uderzeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Legiony Polskie we Włoszech. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jaki wpływ na losy Polaków miał Bonaparte; 

• znam metody perswazji którymi posługiwał się Napoleon; 

 

messenger 

discord 

https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA
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• znam związek Hymnu Polski z omawianymi na historii wydarzeniami; 

 

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/genialni-jak-napoleon/DqmVvNhVW 

 

Posłuchaj audio deskrypcji a następnie wykonaj przygotowane tam zadania. Wyślij wykonaną 

pracę do oceny. 

 

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

5 j.polski Temat: Wartość przygotowań. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. 

 

NaCoBeZU: 

• znam Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. 

• oceniam zachowanie zapobiegliwych dziewcząt. 

• wiem, czym jest nieroztropna postawa. 

 

1. Wysłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=TncdOKQUoVs  

2. Przeczytaj Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych na str. 255 – 256 w 

podręczniku. 

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

    a) Jak zachowały się zapobiegliwe dziewczyny w stosunku do tych, które nie zabrały oliwy.  

        Jak oceniasz ich postępowanie? 

    b) Na podstawie tekstu odpowiedz, co to znaczy być nieroztropnym. Czym się cechuje taka    

        postawa? 

    c) Przed czym ostrzega ostatnie zdanie przypowieści? 

    d) Na co należy zwracać uwagę, aby nie przeoczyć w życiu tego, co istotne? 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 j.polski 
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Zadanie dla chętnych:  Odszukaj w Internecie informację, o jakim pradawnym zwyczaju 

opowiada przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. 

 

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). 

 


