
Lekcje kl. 6 – 28.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

czwartek 28 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: O czym warto porozmawiać – sztuka klasowej konwersacji? 

 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Vx3bMZl-NOQ 

 

Zastanów się, jaką rolę w naszym życiu i klasie, odgrywa rozmowa z drugą osobą? 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Legiony Polskie we Włoszech.  

 

NaCoBeZU: 

• wiem co i dlaczego utworzył Dąbrowski we Włoszech; 

• potrafię wyjaśnić dlaczego Napoleon i Dąbrowski są obecni w hymnie Polski; 

• znam znaczenie słów „z ziemi włoskiej do Polski”; 

• wiem dlaczego armia Napoleona liczyła tak wielu obcokrajowców; 

 

Na podstawie podręcznika str. 203 – 205 odpowiedz na pytania: 

1. Co i dlaczego utworzył Dąbrowski we Włoszech? 

2. Dlaczego Napoleon i Dąbrowski są w hymnie Polski? 

3. Co oznacza część hymnu z „ziemi włoskiej do polski”? 

4. Dlaczego tak wielu obcokrajowców zaciągało się do służby u Napoleona? 

 

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

 

messenger 

discord 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx3bMZl-NOQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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str. 2 

 

3 matematyka Temat : Objętość graniastosłupa. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i  pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi; 

• stosuję jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 226 – 228. 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8 

Wykonaj zad. 1a, b  str. 228 z podręcznika oraz zad. 1 str. 108 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 w-f Temat: Elementy techniczne piłki nożnej – doskonalenie podania. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem jaki wpływ mają gry i zabawy na rozwijanie zdolności motorycznych 

(niezbędnych w piłce nożnej); 

• przeżywam radość i satysfakcję ze stopnia opanowania umiejętności  ruchowych;  

• znam zasady kulturalnego uczestnictwa i kibicowania w czasie gry szkolnej oraz gry  

właściwej; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw 

 

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

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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str. 3 

 

5 religia Temat: Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. 

 

Wiesz, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z apostołami.  

Napisz o czym powinien pamiętać i jak się zachowywać uczeń Jezusa uczestniczący w 

Eucharystii? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@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:nauczycielejawty@wp.pl

