
 
 
 

Plan i zadania klasy 6a – tydzień 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
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  matematyka  
 

 geografia  
Turystyczne atrakcje Czech i 

Słowacji 
Nacobezu: uczeń :  
-wymienia walory przyrodnicze i 

kulturowe Czech i Słowacji 
-omawia znaczenie turystyki 

aktywnej na Słowacji 
-wymienia przykładowe obiekty z 

Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO znajdujące się w 

Czechach i na Słowacji 
-uzasadnia, że Czechy i Słowacja to 
kraje atrakcyjne pod względem 
turystycznym 
Maria Wolska 
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Religia 
Temat: Bóg-Honor-

Ojczyzna. 
Nacobezu: potrafisz 

wyjaśnić związek wiary 
z życiem narodu, 

utrwalisz hymny: Rotę i 
Boże coś Polskę 

Danuta Stefańska 

j.polski 
Temat: Rozwiązujemy 
quiz interaktywny na 
platformie eduelo-

ćwiczenia utrwalające 
pisownię wyrazów z 

ą,ę,om,on,em,en. 
Nacobezu: uzupełnia 

wypowiedzi z użyciem 
ą,ę,om,on,em,en; 

wykonuje ćwiczenia z 

j.angielski( chłopcy)/ 
wych-fiz ( dziewczyny) 

Język angielski- chłopcy 
Temat: Review 6  

Nacobezu: Powtórzysz 
zagadnienia gramatyczne i 

leksykalne.  
Kinga Komorowska   

Wych-fiz 
Temat: Letnie Igrzyska 

Olimpijskie. 

język polski  
Temat: Co już wiemy o 

wypowiedzeniach? 
Nacobezu: zna podział 

wypowiedzeń, wskazuje 
ich typy, przekształca 

zdania nierozwinięte w 
rozwinięte. 

Mirosława Ginter 

Matematyka 
 



tymi trudnościami 
ortograficznymi. 
Mirosława Ginter 

 
 

NCB: Rozwiązanie krótkiego 
quizu tematycznego o 

Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich. 
Beata Ziobro 
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 j.polski 
Temat: Jak napisać 

opowiadanie twórcze na 
podstawie baśni czy 

legendy? 
Nacobezu: uczeń 

definiuje opowiadanie 
twórcze na podstawie 

baśni czy legendy, tworzy 
plan wydarzeń 

opowiadania twórczego. 
Mirosława Ginter 

plastyka Matematyka 
 
 

biologia  
Temat: Powtórzenie 

materiału- Ryby 
Nacobezu: 

budowa ryb, środowisko 
życia, rozmnażanie i rozwój 

ryb 
Honorata Hermann-Zimna 
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j.polski 

 
Temat: Pisownia 

wyrazów z 
ą,ę,om,on,em,en. 

Nacobezu: wymienia 
zasady pisowni 

ą,ę,om,on,em,en; 
wykonuje ćwiczenia z 

tymi trudnościami 
ortograficznymi. 

Mirosława Ginter 
 

 język polski 

Temat: Wyobraźnia-wiersz 
Z. Herberta. 

Nacobezu: wypowiada się 
nt.podmiotu lirycznego oraz 

adresata, określa temat, 
odnajduje środki 

stylistyczne i wyjaśnia ich 
funkcję, określa nastrój 

wiersza. 
Mirosława Ginter 

Historia 
Monika Garczarek 

Temat: 
Podsumowanie 

wiadomości z działu 
V. 

-Upadek 
Rzeczypospolitej 

Monika Garczarek 

muzyka  
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 WF (chł.) 

Temat: Dbajmy o swoją 

ogólną sprawność 

religia  
Teams kanał religia          

godz. 12.00 

Technika 
Temat: Postęp techniczny 

a zagrożenia 

współczesnej cywilizacji. 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 



fizyczną - samokontrola i 

samoo-cena. 

Nacobezu: Sprawdzamy 

siłę mm. brzucha oraz 

gibkość. 

J. Flak-Marcinkowski 

Język angielski- 
dziewczyny 
Temat: Review 6  

Nacobezu: Powtórzysz 
zagadnienia gramatyczne 

i leksykalne.  
Kinga Komorowska 

Temat: Najnowsza historia 
Kościoła w Polsce. 

Nacobezu: rozumiesz 
pojęcia stalinizm, 

komunizm, represjonować, 
konkordat, 

przygotujesz się do 
prezentacji kapłanów  

zasłużonych dla Kościoła: 
Bł. Jerzego Popiełuszki lub 

Sługi Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 

Danuta Stefańska 

Nacobezu: poznasz wady i 

zalety postępu 

technicznego, wymienisz 

przykłady współczesnych 

zagrożeń oraz sposoby 

ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 
6a chłopcy 

Roman Kurowiecki 
Język angielski- dz 

Temat: Czasy teraźniejsze 
Cel lekcji: powtórzysz czasy 
teraźniejsze i ich użycie w 

zdaniach  
Kinga Komorowska   
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Język angielski- dziewczyny 
Temat: Review 6  

Nacobezu: Powtórzysz 
zagadnienia gramatyczne i 

leksykalne.  
Kinga Komorowska  

WF (chł.) 

Temat: Historyczne 

wyda-rzenia sportowe w 

Polsce i na świecie (cz.1). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 

Informatyka dz 
Temat: PixBlocks – 

programowanie Kurs 2 
lekcja 1 

Nacobezu:  dowiesz się 

jak dodawać kolejne 

elementy do gier i 

opracujesz własne gry. 

Anna Owsiańska 

WF(dz) 

Historia 
Monika Garczarek 

Temat:Kultura polskiego 
oświecenia. 
Nacobezu: 

-najwybitniejsi 
przedstawiciele polskiego 

oświecenia 
-jak Stanisław August 

wpłynął na rozwój  kultury 
polskiej 

-jakich zmian dokonano w 
szkolnictwie w czasach 

stanisławowskich 
Monika Garczarek 

 

WF (chł.) 

Temat: Historyczne wyda-

rzenia sportowe w Polsce 

i na świecie (cz.2). 

Nacobezu: Jakim jestem 

sportowcem, kibicem? 

J. Flak-Marcinkowski 

WF(dz.) 
Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe – 

gimnastyka śródlekcyjna. 

NCB – poprawiamy 

ogólną sprawność 

fizyczną 

Beata Ziobro 
 

 



Temat: Letnie Igrzyska 

Olimpijskie. 

NCB: zapoznanie się z 

podstawowymi 

informacjami o 

dyscyplinach 

sportowych, symbolach i 

historii sportu. 

Beata Ziobro 
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 Język angielski- chłopcy  
Temat: Review 6  

Nacobezu: Powtórzysz 
zagadnienia gramatyczne 

i leksykalne.  
Kinga Komorowska 

WF(dz) 
Temat; Ćwiczenia w 

domowych warunkach. 

NCB – Wykonanie 

ćwiczeń fizycznych z 

wykorzystaniem krzesła. 

Beata Ziobro 

WF (chł.) 

Temat: Zestaw ćwiczeń 

ogól-norozwojowych. 

Ćwiczenia siłowe. 

Nacobezu: Wszechstronny 

rozwój organizmu.  

J. Flak-Marcinkowski 

język angielski( chł).  
Temat: Czasy teraźniejsze 

Cel lekcji: powtórzysz 
czasy teraźniejsze i ich 

użycie w zdaniach  
Kinga Komorowska 
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