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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
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 MATEMATYKA Sprawdź, czy umiesz  Rozwiąż zadania 1 - 9 str. 69 w zeszycie 
ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń cz.1. Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI Dosłowne i metaforyczne
odczytanie wiersza 
Marcina Brykczyńskiego 
pt. „Matematyk”.

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w 
tekście przenośnię. Charakteryzuje 
podmiot liryczny w wierszu. 

1.Przeczytaj głośno wiersz pt. 
„Matematyk” P. 275 lub skorzystaj 
ze SłuchApki.

2.Napisz. Kim jest osoba mówiąca 
w wierszu? Czym się zajmuje 
podmiot liryczny? O jakich 
zajęciach mówi? Co chciałby 
osiągnąć?

3. Przeczytaj informację o wyrazach
wieloznacznych s. 276.

4.Wypisz kilka przykładów 
wyrazów wieloznacznych z wiersza.
Podaj ich znaczenia. (np. „dodam” –
1. zsumuję liczby, 2. uzupełnię, 3. 
dopowiem). Dobrej zabawy 
słowem!

Podręcznik s. 275-276.

SłuchApka

Pomoc do punktu 4. www.sjp.pwn.pl 

Joanna Baran

4-5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Przypomnienie Przypomnij sobie jak wykonuje się ćwiczenia 
kształtujące i stwórz własny zestaw ćwiczeń. 

https://youtu.be/TU8QYVW0gDU Maryla Staszek

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://youtu.be/TU8QYVW0gDU
http://www.sjp.pwn.pl/
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


ćwiczeń

kształtujących.

Tworzenie

zestawów ćwiczeń.

Ćwicz z rodzicami i rodzeństwem!
ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE (STOSOWANE)

● Ćwiczenia ramion i obręczy 
barkowej:

wznosy i opusty (przodem/bokiem/tyłem)
zgięcia/wyprosty
krążenia 
(obustronne/jednostronne/naprzemianstronne
w przód/w tył)
wymachy (w górę i w dół/w przód i w tył)

● Ćwiczenia tułowia:
skłony (w przód/w tył/w bok)
opady (plecy proste)
skrętoskłony

● Ćwiczenia nóg (w stawach 
biodrowych/kolanowych/skokowyc
h):

wznosy i opusty (przodem/bokiem/tyłem)
zgięcia/wyprosty
krążenia (w przód/w tył)
wymachy (w przód i w tył/ w bok)
NIE ZAPOMINAJ O ROZCIĄGANIU!!!

6 GEOGRAFIA Zróżnicowanie ludności 
Europy. Migracje 

Proszę zalogować się w poniedziałek 30.03 o 
godzinie 09.40 na swoją pocztę gmail. Jeśli ktoś 
jeszcze nie ma, proszę o założenie i przesłanie 
adresu. Koniecznie na gmail.com.

W powiadomieniach na poczcie będzie znajdował się 
udostępniony przeze mnie dokument, to którego 
należy dołączyć. Proszę o bezwzględne  dotrzymanie 
terminu. Jeżeli jest jeszcze jakaś osoba, która nie 
podała mi swojego adresu gmail proszę przesłać na 
pocztę sppalecznica@gmail.com. Proszę o 
potraktowanie sytuacji poważnie, gdyż to pozwoli 
nam sprawnie
i przyjemnie pracować :)
Informacje dotyczące każdej przyszłej lekcji 

umieszczam na bieżąco w tabelce. 

Podręcznik, google document Przemysław Pawlas

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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