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kl. VI 
 

środa 29 kwietnia 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: GIMP. Zamiana twarzy. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wycinać wybrany element postaci; 

• wiem czym jest face swap; 

• wiem w jaki operować kolorami i warstwami; 

• potrafię dopasować odcień do wklejanego modelu; 

 

Obejrzyj następujący film https://www.youtube.com/watch?v=X9DhxMN6HXY&t=184s 

następnie wykonaj zadania zadane w filmie. Pracę zapisz na pulpicie pod nazwą „face swap”. 

Jeśli masz ochotę wykonaj jeszcze to zadanie https://www.youtube.com/watch?v=iX1s-

WXf4AM 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Bezpieczna aktywność fizyczna w górach i nad wodą. 

NaCoBeZU: 

• omawiam zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach 

roku; 

• znam czynnik, które wpływaj pozytywnie na zdrowie; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=X9DhxMN6HXY&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=iX1s-WXf4AM
https://www.youtube.com/watch?v=iX1s-WXf4AM
nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: https://tiny.pl/7mc72 

Następnie zapisz w zeszycie najważniejsze zasady odpoczynku nad wodą i w górach. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00. 

3 j.polski Temat: Nie ma niezastąpionych, czyli o zaimkach. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję zaimki. 

• stosuję odpowiednie formy zaimków odmiennych. 

 

1.Wysłuchaj informacji na temat zaimków. https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00 

2. Wejdź na  https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/DYKvnq2rY 

Wykonaj ćwiczenia tylko te, które nie sprawią Ci kłopotu. Nie zapisuj ich do zeszytu, nie 

drukuj. Jest to pierwsza lekcja o zaimku, możesz popełniać błędy. Nie martw się tym.                      

Na zaimek poświęcimy jeszcze dwie godziny lekcyjne.                                                                                       

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

 

Zrób zdjęcie jak pracujesz i prześlij dzisiaj do godziny 20:00 

 

 

 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: Review – Unit 7 – Powtórzenie – Dział 7. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (gadżety, przymiotniki); 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

https://tiny.pl/7mc72
https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00
https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/DYKvnq2rY
kl8jawty@wp.pl
drnprystasz@gmail.com
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W ramach powtórzenia przed testem wykonaj w ćwiczeniach zadania 1,2,3 ze strony 70. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00. 

5 religia Temat: Niedziela Bożego Miłosierdzia.  

 

Naucz się Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

 

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). 

 

nauczycielejawty@wp.pl

