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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - Czwartek

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. POLSKI Słowniki i ich zawartość.
Minisprawdzian.

Cel: Uczeń korzysta ze słowników ogólnych języka 
polskiego, także specjalnych. Zwraca uwagę na typy 
definicji słownikowych, określa ich swoistość. 

1.Po wykonaniu minisprawdzianu ćw. 1-7/17  zdjęcia 
ćwiczeń prześlij do sprawdzenia - 16 kwietnia. 

Zeszyt ćwiczeń s.15-17 Joanna Baran

2 MUZYKA Muzyczne widowiska. 1. Dzisiaj dowiecie się co to jest
- operetka s.106-107
- musical s. 108-109
- rewia s. 110-111
2. Zapoznajcie się z wiadomościami z podręcznika s. 
105-111.
3. Uzupełnijcie kartę pracy dostępną na classroom –
muzyka.
4. Kartę pracy prześlijcie na moją pocztę. Termin 
16.04

Podręcznik, karta pracy Elżbieta Karczewska
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3 J. ANGIELSKI S:Everyday gadgets-
użyteczne przedmioty z
życia codziennego.

Pod tematem lekcji zapiszę tłumaczenia podanych 
słówek:

Glass, metal, paper, plastic, rubber, stone, 
wood(wooden).

Na podstawie tych słówek oraz informacji z 
poprzedniej lekcji wykonam karty pracy 
zamieszczone na Classroom.

Karty pracy Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Obliczanie wartości wyrażeń 
algebraicznych cd.

Cel: Uczeń umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia 
algebraicznego. Ćwiczenia utrwalające  obliczanie wartości 
liczbowej wyrażenia algebraicznego.
1. Zapisz temat do zeszytu: Obliczanie wartości wyrażeń 
algebraicznych cd.
2. Przypomnij sobie jak obliczyć wartość wyrażenia 
algebraicznego przykłady s. 185.
3. Rozwiąż w zeszycie zadania 1 i 3 str. 186 oraz zad. 105 s.
252 (podręcznik).

Podręcznik
Zeszyt do matematyki

Anastazja Szczygieł

5 GODZ. - WYCH.
Chcę poznać siebie. 

Cel: Uczeń umie obserwować swoje uczucia i emocje.    
Wie czym są emocje, o czym nas informują, jak radzić 
sobie z emocjami?
1. Obejrzyj filmiki, dowiesz się czym są emocje, o czym 
nas informują, jak radzić sobie z emocjami?

https://www.youtube.com/watch?
v=PYqnlzVRflQ

https://www.youtube.com/watch?
v=_jhS0GSfnlo

Anastazja Szczygieł
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