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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 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. J. Angielski T. Utrwalenie
słownictwa związanego

z science fiction i
przestrzenią
kosmiczną.

Zestawy ćwiczeń uzupełniających i utrwalających treści z
podstawy programowej wysłane przez nauczyciela.

Wykonanie ćwiczeń wysłanych przez nauczyciela oraz
pamięciowe utrwalenie słownictwa z rozdziału 6.

Termin 20 marca.

Scany zadań utrwalających słownictwo z
rozdziału 6

Małgorzata
Grzegorcz

yk

2. J. Polski Powtórzenie
wiadomości o

poznanych częściach
zdania – podmiot i

orzeczenie.

1. Powtórzenie wiadomości na podstawie podręcznika,
zeszytu ćwiczeń i epodręcznika.

Notatka graficzna w dowolnej formie.

https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-
mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv

https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-
wychodza-z-cienia/DGVDeUo91

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-
rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5

Joanna

Baran

3. Geografia Rzeki Europy

Sąsiedzi Polski

Mapy interaktywne mające na celu utrwalenie
położenia najważniejszych rzek Europy oraz

państw sąsiadujących z Polską

https://www.purposegames.com/game/rzeki-
europy-38-rzek-game

https://www.purposegames.com/game/6c923
cfb33

https://www.purposegames.com/game/ac236
cda39

Przemysław
Pawlas

4. Matematyka „Liczby dodatnie i
ujemne”

Zad. 9 – 14 str.63 Zeszyt ćwiczeń cz.1 Anastazja
Szczygieł

6. Informatyka Programowanie w
języku Scratch

Filmy instruktażowe utrwalające wiadomości dotyczące
wykonanych projektów w języku Scratch.

https://www.youtube.com/watch?
v=efUs4WHDEEM&list=PLaJb8h20l8Dn15Bf

FCpd5XfoVeMyMt90w
https://www.youtube.com/watch?

Przemysław
Pawlas

https://www.youtube.com/watch?v=efUs4WHDEEM&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
https://www.youtube.com/watch?v=efUs4WHDEEM&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
https://www.youtube.com/watch?v=efUs4WHDEEM&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
https://www.youtube.com/watch?v=j9daDIgMSGI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=2&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
https://www.purposegames.com/game/rzeki-europy-38-rzek-game?fbclid=IwAR10q8CQsuyOrqrSIDoHIU34OjvvUcTYuZCvx9WwpvSBv3q75YoFfHxatqg
https://www.purposegames.com/game/rzeki-europy-38-rzek-game?fbclid=IwAR10q8CQsuyOrqrSIDoHIU34OjvvUcTYuZCvx9WwpvSBv3q75YoFfHxatqg
https://www.purposegames.com/game/ac236cda39?fbclid=IwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo
https://www.purposegames.com/game/ac236cda39?fbclid=IwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo
https://www.purposegames.com/game/6c923cfb33?fbclid=IwAR00ybe4m3MqOhEQgqrQ2MbnsLN6pp2XHdgxxjgKKDNlMO-RXORreWy_8Wc
https://www.purposegames.com/game/6c923cfb33?fbclid=IwAR00ybe4m3MqOhEQgqrQ2MbnsLN6pp2XHdgxxjgKKDNlMO-RXORreWy_8Wc
https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv
https://epodreczniki.pl/a/przy-wypowiedzeniu-mysl-o-orzeczeniu/DSRc46hcv
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


v=j9daDIgMSGI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfF
Cpd5XfoVeMyMt90w&index=2
https://www.youtube.com/watch?

v=to3pVIXSo44&list=PLaJb8h20l8Dn15BfF
Cpd5XfoVeMyMt90w&index=3
https://www.youtube.com/watch?

v=u7s_Vs1Mn4c&list=PLaJb8h20l8Dn15BfF
Cpd5XfoVeMyMt90w&index=4
https://www.youtube.com/watch?

v=gdvuA0RmkpU&list=PLaJb8h20l8Dn15Bf
FCpd5XfoVeMyMt90w&index=5
https://www.youtube.com/watch?

v=jI4EUR7n8KI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFC
pd5XfoVeMyMt90w&index=6

7. Historia Utrwalenie
wiadomości z działu ,,

Od absolutyzmu do
republiki”

Proszę ułożyć krzyżówkę do hasła
ABSOLUTYZM wykorzystując wiadomości z

całego działu IV. ,,Od Absolutyzmu do
republiki''

krzyżówka Elżbieta
Karczewska

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.

https://www.youtube.com/watch?v=jI4EUR7n8KI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=6&fbclid=IwAR03JLVpakeR96Eylm7erGJZgZjesxCZcQWWVbB1fY0bgcZm_VysVxpOxvU
https://www.youtube.com/watch?v=jI4EUR7n8KI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=6&fbclid=IwAR03JLVpakeR96Eylm7erGJZgZjesxCZcQWWVbB1fY0bgcZm_VysVxpOxvU
https://www.youtube.com/watch?v=jI4EUR7n8KI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=6&fbclid=IwAR03JLVpakeR96Eylm7erGJZgZjesxCZcQWWVbB1fY0bgcZm_VysVxpOxvU
https://www.youtube.com/watch?v=gdvuA0RmkpU&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=5&fbclid=IwAR21wDinC00Hey4zAhbxlHRdE_skFNFA2vXPCy4Wu1b7KSrDRfkdXyZHKZ8
https://www.youtube.com/watch?v=gdvuA0RmkpU&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=5&fbclid=IwAR21wDinC00Hey4zAhbxlHRdE_skFNFA2vXPCy4Wu1b7KSrDRfkdXyZHKZ8
https://www.youtube.com/watch?v=gdvuA0RmkpU&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=5&fbclid=IwAR21wDinC00Hey4zAhbxlHRdE_skFNFA2vXPCy4Wu1b7KSrDRfkdXyZHKZ8
https://www.youtube.com/watch?v=u7s_Vs1Mn4c&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=4&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.youtube.com/watch?v=u7s_Vs1Mn4c&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=4&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.youtube.com/watch?v=u7s_Vs1Mn4c&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=4&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.youtube.com/watch?v=to3pVIXSo44&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=3&fbclid=IwAR22BM3A4G9_jBpYbsWwtG2XceUolvW3C4f838B0q-hrDCNm7R5pZ3UF9zY
https://www.youtube.com/watch?v=to3pVIXSo44&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=3&fbclid=IwAR22BM3A4G9_jBpYbsWwtG2XceUolvW3C4f838B0q-hrDCNm7R5pZ3UF9zY
https://www.youtube.com/watch?v=to3pVIXSo44&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=3&fbclid=IwAR22BM3A4G9_jBpYbsWwtG2XceUolvW3C4f838B0q-hrDCNm7R5pZ3UF9zY
https://www.youtube.com/watch?v=j9daDIgMSGI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=2&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
https://www.youtube.com/watch?v=j9daDIgMSGI&list=PLaJb8h20l8Dn15BfFCpd5XfoVeMyMt90w&index=2&fbclid=IwAR0p2wphfDNT-DO7YV4h1yGOJH2pV7S5T6jZgC-C2j8wz-BSI4q1bSHxfpk
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