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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 kwietnia 2020 roku - Piątek

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 - ćwiczenia.

Cel: Ćwiczenia utrwalające zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych. 
1. Zapisz temat do zeszytu „Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych - ćwiczenia.”
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 6 - 9 s. 74. 
3. Termin wykonania 06.04.2020. 
Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Stanisław August
Poniatowski królem
Polski.

Witam!
1.Zapisujemy w zeszycie temat: Stanisław August 
Poniatowski królem Polski.
2. Zapisujemy w zeszycie pkt 1. Reformy króla
Na podstawie tekstu z podręcznika s. 158 wypisz w 
zeszycie w punktach reformy Stanisław Augusta 
Poniatowskiego
Zapisujemy pkt. 2. Prawa kardynalne. Czytacie  
wiadomości z podręcznika s. 159 i zapisujecie w zeszycie 
odpowiedź co to były prawa kardynalne i kto je uchwalił
3. Zapisujemy w zeszycie pkt.3. Konfederacja barska : 
cele i skutki. Czytamy tekst  s. 159 i wypisujecie w 
zeszycie w punktach, najpierw w jakim celu szlachta 
zawiązała konfederację barską a później jakie były skutki 
konfederacji.

Podręcznik
Praca z tekstem

Elżbieta Karczewska
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Zapisane informacje w zeszycie postarajcie się zapamiętać.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy!

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Jakie miejsce w
moim życiu zajmuje
aktywność ruchowa?

 Cel: Utrwalisz jaki wpływ na zdrowie ma wysiłek fizyczny.
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/KSmjz0wjh9M

1.Zastanów się czy twoja aktywność fizyczna jest wystarczająca. 
Co możesz jeszcze poprawić?

https://youtu.be/KSmjz0wjh9M Maryla Staszek

4 J. POLSKI Jest w historii jakaś
nauka… (część 1)

Cel:  Uczeń wyszukuje w tekście informacje. 
Rozpoznaje zdanie pojedyncze i stosuje w praktyce. 
Przekształca konstrukcje zdaniowe. Rozpoznaje typy 
wypowiedzeń. Poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych.

1. Ćwiczenia mają charakter powtórzeniowy. Zrób 
ćw. 1-11 str. 57-59. Dotyczą one Tekstu 1 – komiksu.

W razie wątpliwości – pytaj nauczyciela.

Część 2. w poniedziałek.

Zeszyt ćwiczeń s. 54-59. Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S:Powtórzenie materiału
z rozdziału 6- część 2
(grammar)

Wykonam zadania
3,4,5,6/62-63
CHĘTNI 7/63

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata
Grzegorczyk
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