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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 marca 2020 roku - Piątek

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

Nr.
Lekc
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wg.
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u

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 MATEMATYKA Mnożenie i dzielenie liczb 
ujemnych c. d.

Obejrzyj filmik dotyczący mnożenia i dzielenia liczb 
całkowitych. Rozwiąż zadania 6 - 8 str. 69 w zeszycie 
ćwiczeń. 

https://pistacja.tv/film/mat0
0160-mnozenie-i-dzielenie-
liczb-calkowitych?
playlist=466

Zeszyt ćwiczeń cz.1.

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Rzeczpospolita pod 
rządami Wettinów.

1. Uczniowie zapisują temat do zeszytu: 
Rzeczpospolita pod rządami Wettinów

2. Uczniowie zapoznają się z wiadomościami z 
podręcznika s.152-156

3. Uczniowie zapisują w zeszycie pod tematem 
notatkę według następujących punktów:
a.      Z jakiej dynastii pochodził król August II   
Mocny i kiedy panował w Rzeczypospolitej? 
(podaj lata panowania i określ wiek)
b.      Przejawy kryzysu Rzeczpospolitej w  
czasach panowania Wettinów.
c.       Reformy podejmowane w Rzeczpospolitej 
w czasach panowania dynastii Wettinów. 

Podręcznik Elżbieta Karczewska
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3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Codzienna i 
systematyczna 
aktywność fizyczna.

Edukacja zdrowotna.

Zachęcam wszystkich uczniów do obejrzenia piramidy zdrowia. 

Linki o piramidzie podane poniżej. Warto również zobaczyć jak  

przez ostatnie lata piramida zdrowia się zmieniała. Powinniście 

być świadomi jakie znaczenie ma prawidłowe odżywianie dla 

zdrowia. Starać się zmienić swoje nawyki żywieniowe. Umieć 

właściwie interpretować opisy produktów żywieniowych. 

Wiedzieć ile posiłków spożywać w ciągu dnia (5-6). 

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-opisem/

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-

zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-

mlodziezy

https://dietetycy.org.pl/piramida-
zywieniowa-2017-opisem/

https://ncez.pl/abc-
zywienia-/zasady-zdrowego-
zywienia/piramida-zdrowego-
zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-
mlodziezy

Maryla Staszek

4 J. POLSKI Życie Marii Skłodowskiej – 
Curie i Piotra Curie jako 
obraz poświęcenia się dla 
nauki. 

Cel: Uczeń charakteryzuje bohatera. Wskazuje 
wartości w utworze. Wyszukuje w tekście informacje.
Redaguje notatki. 

1.Przeczytaj tekst s. 267-271.

2.Na podstawie tekstu w dowolnej formie stwórz 
notatkę na temat Marii i Piotra Curie (weź pod 
uwagę, kim byli, gdzie pracowali, co było dla nich 
ważne, a co nie, cechy charakteru i osobowości). 
Zapisz w zeszycie. 

Podręcznik s. 267-271.

*** Praca dodatkowa dla 
chętnych.

Czy zgadzasz się, ze 
stwierdzeniem Marii 
Skłodowskiej-Curie, że niczego 
w życiu nie należy się bać, 
należy to tylko zrozumieć. 
[Podaj dwa argumenty, a do nich
przykłady. Możesz odwołać się 
do wydarzeń, obserwacji 
zachowań, uczuć.]

(dokument tekstowy lub 
wyraźne zdjęcie – gmail 
nauczyciela – termin 30 marca) 

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI T. Czas Future Simple - 
określenia czasowe..

NA podstawie informacji z poprzedniej lekcji, wykonam 
karty pracy(karty podlegają ocenie, termin do 30 marca- 
zdjęcie wykonanej karty w wypadku kiedy ktoś ma dostęp 
do drukarki, bądź przesłanie samych odpowiedzi)
https://cutt.ly/atmIvKl
Utrwalę poznane wiadomości z czasu Future Simple i
przygotuję się do „kartkówki” w dniu 31 marca.

Materiały wspierające 
wyjaśnienie tematu opracowane 
przez nauczyciela

Karty pracy

Małgorzata
Grzegorczyk
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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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