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Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z tekstem źródłowym i infografiką 

 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy 

zdobytej na ostatnich  

                     lekcjach poświęconych historii Polski od X do XV w. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst 
źródłowy i ćwiczenia powtórzeniowe na s. 180 i 206 
2. Obejrzeć mapę na s. 181 i 205 
3. W zeszycie zapisać po dwie zasługi dla Polski władców: 
Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego.  
 
Można wykonać schemat z nagłówkiem zasługi dla Polski, od 
nagłówka zrobić dwie ukośne kreski i pod nimi podać imiona 
władców, a następnie poniżej wpisać ich zasługi dla naszego 
kraju 
 
4. Obejrzeć w internecie ilustracje dotyczące zasług króla 
Polski - ostatniego Piasta, np. budowle z tego okresu, 
najstarsze budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego i inne 
ciekawostki 
5. Przeczytać ciekawostki historyczne dotyczące Bolesława 

Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego – podr. s. 182 i 205 

 

 

 

2.  19.06.2020r
. 

 

Religia Temat: Ufam Jezusowi wśród życiowych burz. 

Cel:   Poznanie ewangelicznego przekazu o cudach Jezusa, w tym 

uciszenia burzy na jeziorze..                                                             

Polecenie dla uczniów:                                             

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.188. 2. Przeczytaj tekst, który 

znajduje się pod tematem na stronach 188-190.                            

  3. Metoda pracy: List do przyjaciela („Istotą tej metody jest wejście w rolę 

jakiejś postaci i napisanie z tej pozycji listu na określony temat. Ważne jest 

«wejście w jej skórę» (…) pisanie listu pomaga zaangażować się 

emocjonalnie w temat lekcji i głębiej go zrozumieć. Pozwala też zapamiętać 

historię, którą wykorzystuje się do pisania listu” (zob. Vademecum 

katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Kraków-Lublin: 

Wydawnictwo M 2006, s. 108-109). Wejdźmy w rolę jednego z Apostołów. 

Ty nim jesteś. Napisz, co przeżywasz i co czujesz. Opisz to w liście do 

przyjaciela.  Zdjęcie listu prześlij do katechety.                                                                            

4. Przepisz do zeszytu temat oraz tekst  Pan Jezus wzywa każdego z nas do 

głębszej wiary, do zaufani Mu. Mimo różnych burz życiowych i przeciwności 

On jest z nami i pragnie przyjść nam z pomocą. 

 

 

 

 



3.  19.06.2020r
. 

 

J.polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: Warto marzyć – podsumowanie rozdziału.  

a. Przypomnij następujące pojęcia: narrator, związek wyrazowy 

współrzędny i podrzędny, frazeologizm, orzeczenie.  

b. Wykonaj zadania w podręczniku str. 324, 325, 326.  

c. Wszystkie wątpliwości konsultujemy z nauczycielem podczas 

zajęć.   

 

 

4. 19.06.2020r
. 

 

Matematyka Temat: Graniastosłup prosty i jego siatka 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących graniastosłupa prostego. 

Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 262-264. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1/ 264. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

5. 19.06.2020r
. 

 

Wych.fizyczne Podstawowe pozycje do ćwiczeń 

 

Demonstracja i omówienie podstawowych pozycji do ćwiczeń, rozkrok, 
wykrok, zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, 
podpór przodem, siad klęczny, skrzyżny, skulony oraz prosty. 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
ćwiczenia przypominając sobie poszczególne pozycje do ćwiczeń 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=rgp4w5bXw9T8BGG8vArOGaJcSpV4bhdqrKMJQJrigUVKJthQ
ib 
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