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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 marca 2020 roku - WTOREK

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 RELIGIA Święty Wojciech – 
gorliwy apostoł. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisujemy w zeszycie temat: Święty 
Wojciech
– gorliwy apostoł. (podkreślamy na 
fioletowo ponieważ
przeżywamy Wielki Post).
2.Zapoznajemy się zżyciem Świętego 
Wojciecha
– podręcznik s. 134- 136.
3.Wykonujemy zad.1i 2 s. 45 i 46 w 
zeszycie ćwiczeń.
4. Wykonane zadania przesyłamy w 
formie zdjęcia
lub pliku tekstowego (nr pytania – 
odpowiedź, data – wydarzenie) na adres:
   ekarczewska0173@gmail.com
5. Termin na wykonanie pracy 01.04. 
2020. Pozdrawiam serdecznie! Życzę 
dużo zdrowia!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: In the future- Jaki

będzie świat w

przyszłości? Reading the

Przeczytam dialog ze strony 80 w 
podręczniku.

Przepiszę i przetłumaczę w zeszycie 

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Grzegorczyk
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dialogue. wyrażenia z tabelki PHRASE BOOK ze 
strony 80 w podręczniku.

Wykonam zadania z zeszytu 
ćwiczeń:1,2,3,4/60-61

CHĘTNI- napiszę 5 zdań o swoich 
przewidywaniach na temat przyszłości. 
Pamiętaj o użyciu czasu Future Simple. 

3 BIOLOGIA Gady- kręgowce,

które opanowały ląd.

Cele: -wskazanie środowiska życia gadów
- przedstawienie cech wspólnych 
charakteryzujących gady
- wyjaśnienie, czym jest odrętwienie
- analiza przystosowań gadów do życia na 
lądzie
- omówienie sposobu wymiany gazowej u 
gadów
- omówienie rozmnażania i rozwoju gadów.
1.Zapoznaj się z tematem na str.103-106 w 
podręczniku.
2.Zapisz temat lekcji.
3.Z e-podręcznika przeczytaj temat „ Jak 
przeżyć z dala od wody?”
4.Zapisz notatkę do zeszytu ( Notatka znajduje 
się w załączniku umieszczonym na platformie 
Classroom).
5.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1-8 
str.85-88.

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Powtarzamy wiedzę o

zasobach słownictwa.

(przepisz do zeszytu)

Cel: Uczeń powtarza wiadomości o 
wyrazach pokrewnych, synonimach,
antonimach, zdrobnieniach, 
zgrubieniach, wyrazach 
wieloznacznych.

1.Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń 1-10 s. 8-12.

2.Pamiętaj, by czytać informacje w 
„ramkach”. Zapisz w zeszycie 
przedmiotowym, co to jest 
„antonim”.

3.Zdjęcie ćw. 6/10 prześlij na mail 
nauczyciela. Pamiętaj, by pisać 
wyraźnie. Termin – 1 kwietnia.

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1-10 s. 8-12. Joanna Baran

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v


5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Nauka umiejętności

wykonania ćwiczeń

oddechowych o

charakterze

relaksacyjnym

kompensujących

długą pracę przy

komputerze.

Cel: Będziesz wiedział/ła w jaki sposób chronić 
swój organizm przed zagrożeniami 
wynikającymi z długotrwałej pracy w pozycji 
siedzącej.

1.Obejrzyj filmik : 

https://youtu.be/UHW96-
CWIhMIV  
2. Wykonaj kilka ćwiczeń.
3.Zrób sobie przerwę, odpocznij i zrelaksuj się.

dot. pkt. 1. https://youtu.be/UHW96-CWIhM Maryla Staszek

6 TECHNIKA Wymiarowanie rysunków 
technicznych.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 
48. 
Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 48/49. 
Termin wykonania 6.04.2020. 
Wykonane zadania prześlij na mail 
nauczyciela w formie zdjęcia lub pliku 
tekstowego.

Podręcznik do techniki dla klasy 6 
„Jak to działa?” Zeszyt do techniki. 

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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