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DLA UCZNIÓW KLASY VI AB NA DZIEŃ  11.05.2021 r.  

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z planu 

lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 

 

Muzyka 

J. Buchowska 

Temat: Nauka piosenki 
pt. „Pięknie żyć”. 

Dzieo dobry ;) 
1. Zapoznaj się z piosenką pt. „Pięknie Żyd”. Tekst znajduje się w 
podręczniku na str. 170, melodia w linku poniżej 
https://www.youtube.com/watch?v=xd7Vu-ALZ2s 
2. Piosenkę utrwalimy na kolejnej lekcji 
Pozdrawiam ;) 

 

2 
J. Polski 

B. Kaźmierczak 

Temat: ”Felix, Net i 

Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” 

Rafał Kosik- Oto 

my!!!- o bohaterach 

lektury i ich 

przygodach. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia  

lekcje online na platformie 

Teams. 

2 
J. Polski 

A. Wlazło 

Temat: Poznajemy 

najmłodszą Laureatkę 

pokojowej Nagrody 

Nobla. 

1. Zastanów się, jakie mogłyby być skutki braku edukacji. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj tekst str. 292 – 294. 

Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams 

zgodnie z planem lekcji. 

 

3 
Matematyka 

A. Nowik 

 
Temat: Rozpoznawanie 
figur przestrzennych 
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 112 – 215 – omówienie 
Zad. 1 str. 215 

Lekcja on line 

3 
Matematyka 

A. Węgrzyn 

Temat: Powtórzenie 
wiadomości z działu 
,,Liczby dodatnie i 

 
Lekcja na platformie TEAMS. 
 

Lekcja  online. 

https://www.youtube.com/watch?v=xd7Vu-ALZ2s


ujemne’’. 
Cele: 
- stosujesz zdobytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  zadao 
typowych i 
problemowych, 
-doskonalisz 
umiejętnośd 
rozwiązywania zadao 
testowych, 
 - dwiczysz sprawnośd 
rachunkową. 

  Podręcznik str. 175 ,,Przed klasówką’’. 
Test  online. 
 
 

    

5,6 
Wf dz 

B. Lewandowska 

Temat Doskonalenie 

umiejętności rzutu 

piłki do bramki w 

biegu i z wyskoku 

 

Temat: Rzut do bramki 
balonem 

 

Przygotuj wygodny strój do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

 

Zestaw ćwiczeń z rozgrzewką: 

https://www.youtube.com/watch?v=rx2FMlf8sGU&list=PLCucqum8

IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=1 

 

Zestaw ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8I

JD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=2 

Rzuty do bramki balonem 

 

Zapraszam na lekcję 

 on - line 

5,6 

 

WF Chł 

K. Adamczak 

 
Temat: Przygotowujemy 

się do testu sprawności 

fizycznej 
 
 
 

  
 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj popracujemy nad sprawnością  
Ćwiczenia pomocne w uzyskaniu lepszych wyników … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8
UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9  
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1C
HvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B  

Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji online 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9
https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B


 

Temat: Ćwiczenia 

relaksujące. Zestaw 

dwiczeo odprężających 

ciało. 
 

https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtai
qHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v  
 
…. i coś rozluźniającego  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

Pozdrawiam   

 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v
https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v
https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s

