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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 marca 2020 roku - CZWARTEK

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

Nr.
Lekc

ji
wg.
plan

u

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

Nauczyciel 
nadzorujący

1 J. POLSKI Cel: Uczeń omawia elementy świata przedstawionego. Określa 
doświadczenia bohaterów literackich.

1.Nikola Tesla - amerykański inżynier serbskiego pochodzenia, 
elektrotechnik, wynalazca; od 1884 mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Był autorem blisko 300 patentów głównie rozmaitych
urządzeń elektrycznych, wśród nich są silnik elektryczny i 
prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo 
rowerowe, radio, elektrownia wodna (na wodospadzie Niagara), 
bateria słoneczna, turbina talerzowa i transformator Tesli.
2. Zapoznaj się z tekstem „Relacja staruszka” s.264.
3. Określ i zapisz elementy świata przedstawionego we fragmencie 
powieści – P. 1/266.
4. Zapisz, jakie reakcje budzą w bohaterach działania Tesli – P. 2/266.

np. www.wikipedia.pl

SłuchApka – polecam 

Podręcznik s.264- 266.

Joanna Baran
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2 MUZYKA 1.Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 99-102
2. Na oddzielnej kartce odpowiedz na poniższe pytania.
a. Czym zajmuje się etnograf?
b. Kim był Oskar Kolberg?
c. W którym wieku żył Oskar Kolberg?
d. Czym charakteryzuje się kujawiak?
e. Czym charakteryzuje się oberek?

podręcznik Elżbieta Karczewska

3 J. ANGIELSKI Przepiszę notatkę z podręcznika ze str 77-GRAMMAR future simple oraz 
str 79 tabelka GRAMMAR -time expressions
Wykonam ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
Ex.3,4/56
Ex.5,6/57
Ex.7,8/59
Dla chętnych
Ex.9/59

Materiały wspierające wyjaśnienie czasu-przeczytam
https://cutt.ly/2tnhP4b

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Materiały wspierające 
wyjaśnienie tematu opracowane 
przez nauczyciela

Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA T: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Zapoznaj się z wiadomościami z 
podręcznika s.172 i 173. Zwróć szczególną uwagę na przykłady w ramce i 
definicje obok, zapisz je w zeszycie. Wykonaj ustnie ćw. A s.173 (podr.). 
Rozwiąż zad. 1 – 5 s. 68 (z. ć.)

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń cz.1.

Anastazja Szczygieł

5 GODZ. - WYCH. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? 
Plan dnia i plan tygodnia: 
1. Higiena ciała, pracy i wypoczynku.
2. Wymagania wobec siebie.
3. Zainteresowania uczniów.
Zapisz na kartce swój plan dnia z uwzględnieniem powyższych punktów. 
Po powrocie do szkoły pochwalisz się swoją pracą.

Kartki, kolorowe pisaki Anastazja Szczygieł

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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