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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 kwietnia 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 Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych – zadania 
tekstowe.

Cel: rozwiązuje zadania tekstowe 
związane z budowaniem wyrażeń 
algebraicznych, jak odczytać ze 
zrozumieniem wyrażenie algebraiczne. 
1. Zapisz temat do zeszytu „Zapisywanie 
wyrażeń algebraicznych – zadania 
tekstowe”.
2. Obejrzyj filmik (może pomóc w pracy).
3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 10 – 
14 s. 75 oraz 15, 16 s.76, ch. zad. 17 s.76 
4. Wykonane zadania prześlij w formie 
zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

https://pistacja.tv/film/mat00369-
wyrazenia-algebraiczne-nazywanie-i-
odczytywanie?playlist=79

Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI Jest w historii jakaś

nauka… (część 2)

Cel:  Uczeń wyszukuje w tekście 
informacje. Korzysta z informacji 
zawartych w różnych źródłach. 
Tworzy spójne wypowiedzi.

1.Zrób ćw.12-15 str.60-61.

2.Zdjęcie ćw. 15 prześlij 6 lub 7 
kwietnia do nauczyciela.

Bardzo proszę o wyraźne pismo  

Zeszyt ćwiczeń s. 60-61 Joanna Baran

3 GEOGRAFIA Wielkie miasta Europy: Podręcznik, Przemysław Pawlas
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Paryż i Londyn Proszę o przeczytanie tematu. Dla 
zainteresowanych wysyłam link do 
lekcji: https://www.youtube.com/wa
tch?v=LGaLvzxFAPo
Po zapoznaniu się z tematem proszę
uzupełnić kartę pracy dołączoną do 
materiału.
Kartę pracy proszę przesłać na 
adres pppawlas8@gmail.com do 
08.04 (może być zdjęcie lub zrzut 
ekranu, ale najlepiej dokument 
uzupełniony). Karty pracy są na 
ocenę.
W wiadomości proszę napisać imię, 
nazwisko, przedmiot i temat. 

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

karta pracy

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie

umiejętności

wykonania ćwiczeń

kształtujących.

 Cel: Utrwalisz swoją wiedzę jak nazywać 
odpowiednie ćwiczenia kształtujące.
1.Przypomnij sobie jakie znasz ćwiczenia 
kształtujące.
2.Wykonaj krótki trening składający się z 
wybranych ćwiczeń kształtujących. 

https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/cwicz
enia-ksztaltujace-

Maryla Staszek

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Rola rozgrzewki w 
sporcie.

 Cel: Uczeń rozumie znaczenie i wpływ 
rozgrzewki na organizm człowieka. Definiuje jej
pojęcie i jej zasady.                                                   
Materiał do zajęć:                                                     
-skopiuj link i zapoznaj się z jego treścią .

https://www.youtube.com/watch?
v=xrRsUL9HVj8

Maryla Staszek
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