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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Przydawka i sposoby jej
wyrażania (cd.).

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich 
funkcje składniowe w wypowiedziach.

1. Powtórzyliśmy wiadomości o przydawce. Naucz 
się, co to jest przydawka, na jakie pytania odpowiada 
i jakimi częściami mowy może być wyrażona. 
Pamiętaj o prezentacji w Classroom.

2. Zrób ćwiczenia 1-6 s. 109-111.

W razie wątpliwości – pytaj nauczyciela.

Podręcznik s. 261-263.

Zeszyt ćwiczeń II ćw. 1-6 s. 109-
111.

Joanna Baran

2 MUZYKA Formy  muzyczno-teatralne:
musical, opera, rewia.

1.Naucz się śpiewać piosenki pt. ,,Śpiewam i 
tańczę”- podręcznik s.104
https://www.youtube.com/watch?v=YZyZIWxVr8o
2.Posłuchaj następujących utworów
Kankan z operetki ,,Orfeusz w piekle”
https://www.youtube.com/watch?
v=MPNQFGfFmXY
Graj cyganie z operetki ,,Hrabina Marica”
https://www.youtube.com/watch?v=iEkCoOcFzRY
Piosenka Memory z musicalu Koty
https://www.youtube.com/watch?v=Pm5w7gHEtJI

podręcznik
https://www.youtube.com/watch
?v=YZyZIWxVr8o

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

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

https://www.youtube.com/watch
?v=Pm5w7gHEtJI

Elżbieta Karczewska
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3 J. ANGIELSKI S: Present Perfect i Past
Simple- ćwiczenia 
utrwalające.

Utrwalam różnicę pomiędzy czasami Present perfect i 
Past Simple.

Wykonam quizy internetowe sprawdzające moją 
znajomość czasów Present Perfect i Past simple:

https://quizizz.com/join/quiz/5ca4fdbd1fcaa7001b61
5f12/startfrom=soloLinkShare&amp;referrer=5e7331
be634069001e263614

https://quizizz.com/join/quiz/5c0647869ab358001a7
04fb6/startfrom=soloLinkShare&amp;referrer=5e733
1be634069001e263614

https://quizizz.com/join/quiz/5c4f0ace13b783001abd
55c8/startfrom=soloLinkShare&amp;referrer=5e7331
be634069001e263614

UWAGA

Wyniki z waszych quizów dokumentujecie zdjęciem i 
wysyłacie do mnie do 27 kwietnia na maila 
Margaret.szkola@gmail.com

Wysyłacie mi swoje wyniki tylko w momencie, kiedy 
z poszczególnych quizów otrzymacie minimum 75% 
poprawnych odpowiedzi(oczywiście im więcej tym 
lepiej ). Jeżeli z jakiegoś quizu otrzymacie mniej niż 
75%, wykonujecie go do skutku.

Proszę o wysyłanie prac w terminie.

Quizy internetowe Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Zapisywanie równań. Cel: Uczeń zna pojęcie równania. Potrafi rozwiązywać 
matematyczne zagadki i proste zadania z treścią.
1. Zapisz temat do zeszytu: Zapisywanie równań.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 193 i194.
3. Wykonaj i zapisz ćwiczenie A  s. 193.
4. Dokonaj analizy zapisu na tle wyróżnionym kolorami.
5. Wykonaj i zapisz ćwiczenie B s. 193.
6. Przepisz do zeszytu przykłady s. 194.
7. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?
v=MNXkAodhIfA&list=PLef0yBMrEiIjfBy1TuWXLfllRP
cn0Av3q
8. Rozwiąż zadania 1 i 2 s. 194 
9. Termin wykonania 24.04.2020.
10. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik 
Zeszyt do matematyki

https://www.youtube.com/watch?
v=MNXkAodhIfA&list=PLef0y
BMrEiIjfBy1TuWXLfllRPcn0Av
3q

Anastazja Szczygieł
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5 GODZ. - WYCH.
Troska o środowisko 
naturalne obowiązkiem 
każdego człowieka.

Cel: Uczeń rozumie, że troska o środowisko naturalne jest 
obowiązkiem każdego człowieka. Potrafi dbać o własne 
środowisko.
Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?
Co roku dziesiątki szkół organizowały specjalne 
wydarzenia. W tym roku jest inaczej. Szkoły i uczelnie są 
zamknięte, więc Dzień Ziemi też jest bardziej wirtualny. 
 Obejrzyj filmik, zapoznasz się z cennymi wskazówkami w 
trosce o otaczające nas środowisko naturalne.  
Pamiętajmy że stan otoczenia zależy głównie od postawy
nas samych. 

https://sante.pl/aktualnosci/byc-
pozytywnie-zielonym-czyli-dbac-
o-srodowisko-dzien/

Anastazja Szczygieł
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