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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VI 
 

piątek 29 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 geografia Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 

 

NaCoBeZu 

• umiem wykazać zróżnicowanie środowiska przyrodniczego  Rosji; 

• potrafię scharakteryzować gospodarkę Rosji; 

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yHS0XNXRrbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8-iBKE69CYQ 

 

Na podstawie filmów i treści z podręcznika str.160 – 167  wykonaj zadania 1,2,3,4 str.97 – 99 

w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 j.polski Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy. 

• stosuję poznane zasady ortograficzne w praktyce. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=yHS0XNXRrbQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-iBKE69CYQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../kl8jawty@wp.pl
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1. Obejrzyj krótkie filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=47Zy3WL3Dis 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk2MofehswI  

https://www.youtube.com/watch?v=B2mIQAVg3iw  

https://www.youtube.com/watch?v=rumDFmDfHEY  

        https://www.youtube.com/watch?v=MfpOM7iL06c  

   2.  Przepisz do zeszytu notatkę. 

       „Nie” piszemy: 

a) rozdzielnie  z: 

• czasownikami 

 np.: nie pracuje, nie pomyślałem, nie będzie, nie mówić 

• przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 

                np.: nie większy, nie najlepszy 

• liczebnikami ( wyjątek: niejeden z znaczeniu wielu) 

                np.: nie pięć, nie szósty, nie dziesięcioro 

• przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników 

                np.: nie jutro, nie całkiem 

• przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu wyższym i 

najwyższym 

                 np.:nie gorzej, nie najgorzej                                                    

b) łącznie  z:  

• rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami pochodzącymi od 

przymiotników 

np.:   

-  nieprzyjaciel, niewola, niecierpliwość 

-  niegrzeczny, nieśmiały, niewielki 

-  niedobrze, niespokojnie, niechętnie 

https://www.youtube.com/watch?v=47Zy3WL3Dis
https://www.youtube.com/watch?v=Mk2MofehswI
https://www.youtube.com/watch?v=B2mIQAVg3iw
https://www.youtube.com/watch?v=rumDFmDfHEY
https://www.youtube.com/watch?v=MfpOM7iL06c
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3. Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 str.78 w zeszycie ćwiczeń 

 

Zadania dla chętnych:  Ćwiczenie 4 str. 79 i 10 str. 81 w zeszycie ćwiczeń 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 muzyka Temat:Z dziejów muzyki – Jan Sebastian Bach 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym jest polifonia; 

• identyfikuję postać Jana Sebastiana Bacha; 

• znam terminy fuga i klawesyn; 

 

Na podstawie podręcznika str. 142 – 145 odpowiedz na pytanie: Czym była fuga, polifonia i 

klawesyn? Posłuchaj wybranych utworów Bacha, które znajdziesz pod tym linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g&t=3009s 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

4 j.angielski Topic: First conditional 2. – Pierwszy tryb warunkowy 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem zastosować pierwszy tryb warunkowy; 

 

Wykonaj zadania 5 i 6 ze strony 75 oraz zadanie 8 ze strony 75 w ćwiczeniach.  

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g&t=3009s
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat : Objętość graniastosłupa - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i  pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi; 

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

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA 

Wykonaj zad. 9 a  str. 229 z podręcznika oraz zad. 2 str. 108 w zeszycie ćwiczeń  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 plastyka Temat: : Rzeźba. 

 

NaCoBeZU: 

• charakteryzuję rzeźbę jako dziedzinę sztuki; 

• wymieniam materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie; 

• podaję rodzaje rzeźby; 

• przygotowuję płaskorzeźbę (medal); 

 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 72 – 76. Odpowiedz na pytania Czym jest rzeźba?  

Jakie są rodzaje rzeźby? Wykonaj ćw. 2 str. 80. Przyślij zdjęcie wykonanego medalu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA
mailto:jarmatzp@adres.pl
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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). 


