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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 marca 2020 roku - ŚRODA

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i ćwiczeń

Nauczyciel 
nadzorujący

1. J. Polski Kiedy i gdzie rozgrywają 
się wydarzenia 
przedstawione w powieści
Tolkiena?

Co wiemy na temat 
plemion, które 
zamieszkiwały 
Śródziemie?

Porządkowanie informacji na temat miejsca i czasu akcji.

Gromadzenie informacji na temat bohaterów.

Przesłana karta pracy.

Karta pracy.
Lektura.

Joanna

Baran

2. Biologia Powtarzamy
wiadomości o płazach.

Udziel pisemnej odpowiedzi na następujące pytania  
(pytania możesz wydrukować i wkleić do zeszytu):
1. Co jest narządem oddychania płazów?

2. Który z płazów ma przylgi i przyczepia się nimi do liści, a

którego trudno spotkać w ciągu dnia, ponieważ ukrywa

się w wykopanych przez siebie norkach?

3. Jak zbudowana jest skóra płazów?

4. Co nazywamy kijanką, w jakim żyje środowisku?

5. W  jaki sposób ropucha chroni się przed atakiem 

drapieżnika?

6. Które płazy żyjące w Polsce zaliczamy do ogoniastych?

7. Dlaczego ropuchy kroczą lub biegają, a nie skaczą tak 

jak żaby?

8. Dlaczego płazy są dobrymi wskaźnikami stanu czystości 

środowiska?

9. Dlaczego płazy to zwierzęta dwuśrodowiskowe?

10. Jakie grupy zwierząt zaliczamy do kręgowców? 

(wymień w kolejności doskonalenia ich budowy) 

Maryla
Staszek

mailto:palecznica@poczta.fm,
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3. Matemetyka „Liczby dodatnie i
ujemne”

Zad. 1 i 2 str. 64 oraz zad. 3 str. 65 Zeszyt ćwiczeń cz.1  Anastazja Szczygieł



6. Muzyka

7. 1.

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami,  za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze.
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