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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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 Upraszczanie wyrażeń 
algebraicznych - 
ćwiczenia.

Cel: Uczeń umie zapisać krócej
 wyrażenia algebraiczne będące sumą lub 
różnicą, iloczynem lub ilorazem 
jednomianu.
1. Zapisz temat do zeszytu: Upraszczanie 
wyrażeń algebraicznych - ćwiczenia.
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania    
1 -  6 s. 79.

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń 

Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI O tym, jak w „Bajkach

robotów” maszyna

cyfrowa walczyła ze

smokiem.

Cel: Uczeń omawia elementy świata
przedstawionego.

Rozpoznaje czytany utwór jako 
opowiadanie (…)

fantastycznonaukowe.

1. Stanisław Lem (1921-2006 ) to 
znany na całym świecie polski 
pisarz science fiction, filozof, krytyk
oraz futurolog (zajmował się 
przewidywaniem i prognozowaniem

przyszłości). Jego twórczość 
porusza takie tematy, jak miejsce 
człowieka we wszechświecie, 
ludzka natura, rozwój nauki i 

Podręcznik s. 302-307. Joanna Baran
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techniki, zagrożenia wynikające z 
tego.

2. Przeczytaj opowiadanie z tomu 
„Bajki robotów” s. 302 - 307.

3. Udowodnij, że „Bajka o maszynie
cyfrowej, co ze smokiem walczyła” 
jest opowiadaniem 
fantastycznonaukowym, podaj 
przykłady z tekstu do każdego z 
czterech punktów w ramce P. 1/307.

3 GEOGRAFIA Lekcja powtórzeniowa Proszę uzupełnić karty pracy 
dotyczące zagadnień omawianych w
dziale "Środowisko przyrodnicze i 
ludność Europy"
Termin przysyłania prac do oceny to 
21.04. Uzupełnione druki należy 
przysłać na pppawlas8@gmail.com
Karty znajdują się w załączniku na 
classroom

Podręcznik, Karta pracy Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Poznajemy rekomendacje

aktywności fizycznej dla 
swojego wieku.

 Cel: Dowiesz się jak dużo aktywności fizycznej 
powinieneś stosować ,by zachować zdrowie.
1. Według WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia), dzieci w wieku 5-17 lat
powinny uprawiać co najmniej 60 minut 
dziennie umiarkowanej do intensywnej 
aktywności fizycznej. Większość aktywności w 
ciągu dnia powinna mieć charakter aerobowy.
2. Według UE młodzież w wieku szkolnym 
powinna wykazywać codzienną aktywność 
fizyczną na umiarkowanym do intensywnego 
poziomie przez 60 minut lub dłużej, w formach 
odpowiednich dostosowanych do wieku,
przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane 
ćwiczenia. Pełna dawka ćwiczeń może być 
kumulowana w przynajmniej 10 minutowych 
rundach. Szczególny nacisk powinien być 
położony na rozwój zdolności motorycznych
osób młodych. Należy stosować określone 
rodzaje aktywności odpowiadające potrzebom 

Maryla Staszek
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grupy wiekowej: aerobik, ćwiczenia siłowe i
koordynacyjne, gibkość, rozwój ruchowy .
3. Zastanów się, jak dużo czasu Ty poświęcasz 
na ćwiczenia w ciągu dnia.

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Zapoznanie z przepisami 
gry w piłkę ręczną.

 Cel: Dowiesz się, jakie są zadania 
sędziego podczas gry w piłkę ręczną.

1.Zapoznaj się z przepisami gry w piłkę 
ręczną:

https://zprp.pl/wp-
content/uploads/2016/12/Przepisy_-
gry_pilka_reczna

2.Dla chętnych: Zobacz historię najlepszej
polskiej reprezentacji w piłkę ręczną: 
https://youtu.be/QqoZN89dz5U

https://youtu.be/QqoZN89dz5U

Maryla Staszek
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