
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY poniedziałek VI ab NA DZIEO 09.04. 2021 r.  

 

Nr 

lek

cji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1. 

Lekcja z 

wychowawcą 

B. Lewandowska 

Temat: Jak segregować 

odpady domowe. 
Widzimy się na Teams! 

Lekcja on-line 

na Teams godz 

.8.00 

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Trening 

funkcjonalny całego ciała. 

 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności poruszania 

się po boisku w mini piłce 

siatkowej. 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z wodą i  

Rozgrzewka z nauczycielem 

Trening: 

Trening Funkcjonalny Całego Ciała bez sprzętu, skakania i tupania. Dwiczenia z 

ciężarem ciała w Domu - YouTube 

 Piła siatkowa: 

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

 

Spotykamy się na 

teams. 

2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

 

 
Temat: Dwiczenia 
koordynacyjne. 

 
 

  
  Witajcie   
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
Częśd pierwsza … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI
5Urs5hJlKzp  
 

lekcja online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmuv2ZL_u1c
https://www.youtube.com/watch?v=Vmuv2ZL_u1c
https://www.youtube.com/watch?v=BgYzpTOSKHM
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp


 

 

Temat:  Dwiczenia 

koordynacyjne - częśd 2 

 
 

…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRD
xApSOTcivS8  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są najważniejsze. 

4 
Geografia 

Kamila Kloc 

Temat:  Rolnictwo Danii i 
Węgier – c.d. 

 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 
Po zapisaniu tematu zajęd, zanotujcie proszę plan pracy: 

1. Rolnictwo Danii. 

2. Rolnictwo Węgier 

3. Wydajnośd rolnictwo Danii i Węgier. 

Zapraszam na film: 
https://www.youtube.com/watch?v=HY-1E389QTo  
Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na stronach 100 – 103. 
W ramach utrwalenia wiadomości wykonajcie proszę zadania 1, 2 str. 65 oraz 3 i 4 
str. 66.- zeszyt dwiczeo. 
Mapa polityczna Europy: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-
mapa_polityczna.png 
https://wordwall.net/pl/resource/934610/geografia/mapa-polityczna-europy 
 

 W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny bądź 

maila kamilakloc@interia.pl  

Pozdrawiam! 
Kamila Kloc 

Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 

5. 
Historia 

K. Weber 

 
Temat:   Utrata 
niepodległości przez 
Polskę – przyczyny 
rozbiorów. 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS   9.04.2021 r. o godz. 11.45. 
 
Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat lekcji - podręcznik, s. 174 – 179. 

Zapraszam na lekcję 
online.  

 
Proszę przygotować 
się do powtórzenia 

wiadomości z 

https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
https://www.youtube.com/watch?v=HY-1E389QTo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-mapa_polityczna.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_polityczna#/media/Plik:Europa-mapa_polityczna.png
https://wordwall.net/pl/resource/934610/geografia/mapa-polityczna-europy
mailto:kamilakloc@interia.pl


 3. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

 https://www.youtube.com?watch/v=XUlp2NwDGiU 

 https://www.youtube.com?watch/v=KmB8nBlZViY 

 https://www.youtube.com?watc/v=CgrUzlAnhno 

 

rozdziału V – Upadek 
Rzeczypospolitej 

(s.152 – 181). 
 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 

Temat ;  What have you 

done ? Co ostatnio 

robiłeś? Ćwiczenia w 

pisaniu. 

 Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  zadanie z pisania z zastosowaniem czasu present 

perfect. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  85 zadanie 3,4,5 

 

             See you soon-Do zobaczenia. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez e-dziennik. 

 

Zadania do 

sprawdzenia na 

kolejnej lekcji 

Zdrówka dla Was  

 

 

https://www.youtube.com/?watch/v
https://www.youtube.com/?watch/v
https://www.youtube.com/?watc/v=CgrUzlAnhno

