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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 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 Bohaterstwo żołnierzy z
Westerplatte w wierszu
Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego.

Cel: Uczeń charakteryzuje podmiot liryczny i bohaterów
czytanych utworów.
1.Przeczytaj wiersz pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”
lub skorzystaj ze SłuchApki.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją na karcie pracy.

Podręcznik s. 285 - 286
SłuchApka
Karta pracy
www.muzeum1939.pl

Joanna Baran

2 MUZYKA Wzbogacenie wiedzy o

polskich tańcach

narodowych i

działalności Oskara

Kolberga.

Witam!
Na ostatniej lekcji muzyki prosiłam o odpowiedź na 
5 pytań dotyczących Oskara Kolberga i polskich 
tańców. Mam nadzieję, że praca została wykonana. 
Bardzo proszę o odesłanie odpowiedzi w
formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego do 
03.04.2020 r. na adres: 
ekarczewska0173@gmail.com

Poniżej przesyłam link do melodii piosenki pt. 
,,Czerwone jabłuszko”. Jest to przykład polskiego 
tańca - kujawiak.
Bardzo proszę o poćwiczenie tej piosenki. Słowa 
znajdują się na s. 98 w podręczniku.
https://www.youtube.com/watch?v=Io9-VfQF1ws

Kolejny link to oberek Grażyny Bacewicz – 

Podręcznik,
https://www.youtube.com/watch
?v=lN47dQN6l5I

https://www.youtube.com/watch
?v=Io9-
VfQF1ws

Elżbieta Karczewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


zachęcam do posłuchania.
https://www.youtube.com/watch?v=lN47dQN6l5I
Życzę przyjemnej pracy!

3 J. ANGIELSKI S:Powtórzenie materiału
z rozdziału 6- część 1
vocabulary.

Na podstawie słownictwa z tematyki SPACE 
wykonam zadania z

zeszytu ćwiczeń.

Ćw. 1,2/62

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych cd.

Cel: Zapis za pomocą wyrażenia algebraicznego sumę, 
różnicę, iloczyn i iloraz. 
1. Zapisz temat do zeszytu „Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych cd.”
2. Rozwiąż w zeszycie zadania 3 - 6 s. 180 – podręcznik 
(filmiki pomogą w rozwiązaniu zadań). 
3. Termin wykonania 03.04.2020. 
Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik
Zeszyt do matematyki
https://pistacja.tv/film/mat00350-
wyrazenia-algebraiczne-
wprowadzenie?playlist=79

https://pistacja.tv/film/mat00351-
wyrazenia-algebraiczne-suma-
roznica-iloczyn-iloraz?
playlist=79

Anastazja Szczygieł

5 GODZ. - WYCH. Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. 

1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy 
2 kwietnia.
2. Dlaczego warto czytać książki? 
3. Weź do ręki ulubioną książkę i czytaj co najmniej 30 
minut.
4. Zapraszam do udziału w kwietniowym świętowaniu z 
książką „Weź nie pytaj, weź przeczytaj ...” organizowanym 
przez bibliotekę szkolną.

Ulubiona książka, biblioteczka 
ucznia.

Anastazja Szczygieł
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