
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY poniedziałek VI ab NA DZIEO 30.04. 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: Święta majowe. 

Widzimy się na Teams!  

Proszę poszukaj w swoich ubraniach białej koszulki i czerwonych spodenek, 

może byd koszulka z napisem Polska.   

Przygotuj na lekcję białą kartkę  A4, patyk ok 40 cm, czerwoną farbę lub 

kredkę czerwoną i klej. Będziemy robid flagę. 

Do zobaczenia  

Lekcja on-line na 

Teams godz 8.00  

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Zabawy i 

dwiczenia z balonem. 

 

Temat: Poznajemy gry i 

zabawy doskonalące grę 

w minipiłkę siatkową 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z 

wodą i mate do ćwiczeń. 

Trening: 

https://www.youtube.com/watch?v=srUq1CKAcNQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYQn5V2_otY 

Lekcja zdalna do samodzielnej 

pracy 

2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

Temat: Dwiczenia 

poprawiające skocznośd. 
 
 
 

 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj o skoku  
Skok w dal z miejsca … 
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g  
 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g


 

Temat:  Jak poprawid 

WYSKOK w DOMU? 

 
 

 
…. i trochę dwiczeo poprawiających skocznośd 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI  

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

4 
Geografia 

Kamila Kloc 

Temat:  Przemysł i usługi 
we Francji – 

wprowadzenie. 
 

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

1. Czym jest przemysł? 

2. Jakie czynniki wpłynęły na rozwój przemysłu we Francji? 

3. Nowoczesny przemysł Francji. 

4. Jakie jest znaczenie nowoczesnych usług dla gospodarki paostwa? 

5. Usługi we Francji. 

Link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=guO9eQxo0kk 
 
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI
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


5. 
Historia 

K. Weber 

Temat:    Rewolucja 
francuska – przyczyny i 
skutki wybuchu 
rewolucji. 
 

Zapraszam na lekcję na TEAMS   30.04.2021 r. o godz. 11.45. 
 
Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat lekcji - podręcznik s. 184 – 187. 

3. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

 https://www.youtube.com?watch/v=CLGtS9Z3ZXl 

 https://www.youtube.com?watch/v=WGmnlPrCO1w 

 https://www.youtube.com?watc/v=OsS1MZ6Hc0E 

 

Zapraszam na lekcję  
 

6. 
J. Angielski gr. 2 

K. Witkowska 

Temat: I have never been 

to a concert. Nigdy nie 

byłem na koncercie. 

Rozumienie tekstu 

czytanego. 

 Na dzisiejszej lekcji mamy do przeczytania tekst ze strony 88. 

1.Zanotuj temat lekcji oraz poniższe słownictwo: 

*competition-zawody 

*to judge-ocenić 

*should-powinieneś 

*to notice-zauwazyć 

*later-pózniej 

2.Przeczytaj i przetłumacz tekst ze strony 88. 

3.Wykonaj zad. 2 str. 88 

 

Zdrówka dla Was  

 

 

 

 

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

