
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY poniedziałek VI ab NA DZIEO 07.05. 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: Dbajmy o 

pszczoły. Łąka kwietna. 

Widzimy się na Teams!  

Dziś porozmawiamy o tym jaką rolę w naszym życiu odgrywają pszczoły. 

Do zobaczenia  

Lekcja on-line na 

Teams godz 8.00  

2,3 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności podao i 

chwytów w minipiłce 

ręcznej. 

 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności rzutu piłki 

do bramki z miejsca. 

Witaj!  

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, wygodny strój sportowy, butelkę z 

wodą i mate do ćwiczeń. 

 Rozgrzewka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNRk9ktTGTM 

 

Drugi zestaw z piłką: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yiZJ0IMbsZQ 

Lekcja on line 

2,3 
Wf chł 

K. Adamczak 

 
 

Temat: Test sprawności 

fizycznej Zuchory 
 

 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj testowo  
Zwracamy uwagę 1,2 i 4 … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwC
RI8dK9Gl1BhIn181IX  
 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX


 
 
 

Temat: Przepisy gry w 

piłkę nożną 

 
 

 
…. i piłkarsko  
  
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE  

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

4 
Geografia 

Kamila Kloc 

Temat:  Przemysł i usługi 
we Francji – c.d. 

 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. Dziś będziemy kontynuowad pracę z 
tym tematem. 
Po zapisaniu tematu przypomnijcie sobie 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 
 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 
szkoły lub na lekcji online 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE
https://www.youtube.com/watch?v=guO9eQxo0kk
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:    Francja 
monarchią 
konstytucyjną. 
 
 

Zapraszam na lekcję na TEAMS zgodnie z planem. 
 
Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przypomnij sobie zagadnienia omawiane na poprzednich lekcjach - 

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  

 Nauczyciel n zwolnieniu lekarskim  

  

Zdrówka dla Was  

 

 

 

 

 

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

