
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: Dzień Ziemi 2021.  

Widzimy się na Teams!  

Dziś spotykamy się z leśnikiem z Nadleśnictwa w Szprotawie. Opowiemy 

sobie o pracy leśniczego oraz jakie korzyści niesie ze sobą las dla wszystkich 

ludzi. 

Lekcja on-line na 

Teams godz 9.00 do 

ok. 10.30 

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Trening siłowy 

oparty na skurczu 

izometrycznym. 

 

Temat: Nauka zagrywki 

tenisowej 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z 

wodą i mate do ćwiczeń. 

Trening: 

https://ewf.h1.pl/student/?token=MhbajbYrvu0Kk2Qnb2xiUOKIIKvT

JRJerna9LP49yJg0dcBy3H 

 Piła siatkowa- nauka zagrywki tenisowej: 

https://ewf.h1.pl/student/?token=1mOOfOgd91bRpirWzYUaqOdn8CIVeGDp

TEfw27jS3Fh3bXBTM3 

Lekcja zdalna do samodzielnej 

pracy 

2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

 

 
Temat: Biegowe 

abecadło. 
 
 

  
Witam Was serdecznie   
Dzisiaj rozpoczniemy sezon lekkoatletyczny  
Częśd pierwsza … 
https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I  
 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I


 

 

Temat:  Nauka i 

doskonalenie startu 

niskiego 

…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY  

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

4 
Geografia 

Kamila Kloc 
Temat:  Dzieo Ziemi 2021. 

Praca metodą projektu 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 
Dzisiaj zapraszam Was na prezentację z okazji Dnia Ziemi: 
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-
2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-
2GwtfoEesFnRwJE  
 
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 

 

5. 
Historia 

K. Weber 

Temat:   Upadek 
Rzeczypospolitej – 
powtórzenie wiadomości 
– zadania. 
 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS   23.04.2021 r. o godz. 11.45. 
 
Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przypomnij sobie zagadnienia omawiane na poprzednich lekcjach - 

podręcznik, s. 152 – 179; przygotuj się do rozwiązywania zadao z 

Podsumowania – podręcznik s.182. 

3. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

Zapraszam na lekcję  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
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
https://wordwall.net/pl/resource/934610/geografia/mapa-polityczna-europy
mailto:kamilakloc@interia.pl


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

 https://www.youtube.com?watch/v=KmB8nlZViY 

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

 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 

Temat ;  The Olympic 

Games. Nazwy sportów 

olimpijskich-ćwiczenia 

leksykalne. 

 Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś  utrwalamy słownictwo do tekstu „The 

Olympic Games.” Ze strony 86. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2.W podręczniku strona  86 -przeczytaj ponownie tekst. 

3.Zadanie 1,2,3 ze str. 87 . 

 

             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

