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str. 1 

 

kl. VI 
 

czwartek 30 kwietnia 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt  

z nauczycielem 

1 zaj. z wych. Temat: Co oznaczają dla mnie daty 1 - 3 maja? 

 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KQn-NWUvFQQ 

Zastanów się co dla Ciebie znaczy Święto Konstytucji 3-go Maja  i sama Konstytucja? 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 historia Temat: Rewolucja francuska. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym były stany generalne; 

• znam postanowienia deklaracji praw człowieka i obywatela; 

• znam okoliczności wybuchy rewolucji francuskiej; 

 

Na podstawie https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0 oraz podręcznika strony: 

184-188 odpowiedz na pytania: 

1. czym były stany generalne? 

2. jakie były postanowienia deklaracji praw człowieka i obywatela? 

3. przedstaw okoliczności wybuchu rewolucji francuskiej.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 
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3 matematyka Temat : Liczba spełniająca równanie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwiązuję równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej 

stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnienie lub wykonanie działania 

odwrotnego); 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250 

Wykonaj w zeszycie zad.1 a,b,c,d str.198 z podręcznika oraz zad.1 str.98 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 w-f Temat: Taniec- walc wiedeński. 

NaCoBeZU: 

• rozwijam inwencje twórczą przy muzyce; 

• potrafię zachować się w sytuacji związanej z aktywnością taneczną; 

• doskonalę swoja koordynację ruchową; 

 

Proszę o obejrzenie filmu oraz zapoznanie się z podstawowym krokiem tańca wiedeńskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0 

Spróbuj znaleźć chętną osobę i zatańczyć w domu. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 religia Temat: Miłosierdzie w drugim człowieku. 

 

Napisz w zeszycie: W jaki sposób starasz się pomagać drugiemu człowiekowi. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 02.05.2020 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). 

 

 


