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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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 Okolicznik i sposoby jego
wyrażania.

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

1. Wiesz już dużo o okoliczniku. Dzisiaj zakończymy

ćwiczenia związane z tą częścią zdania. Pamiętaj, aby

systematycznie utrwalać wiadomości.

2. Zrób ćw. 5, 6 i 7/116-117.

3. Zdjęcie ćw. 7 prześlij do sprawdzenia 30.04 
(czwartek).

Słonecznej majówki!

Podręcznik s. 272 – 274

Zeszyt ćwiczeń s.116-117.

***Praca dla chętnych – 4 maja.

Dwa zdania z P. 4/274.

Joanna Baran

2 MUZYKA Z muzyką w tle. 1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 
112-115 dotyczącymi roli muzyki w teatrze, filmie, 
reklamie.
2. Posłuchaj przykładów muzyki filmowej.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9NsxW10joM
https://www.youtube.com/watch?v=Cowy4-77uz4
3.Zastanów się jaką funkcję pełni muzyka w filmie i 
reklamie?

podręcznik
https://www.youtube.com/watch?
v=Cowy4-77uz4
https://www.youtube.com/watch?
v=Z9NsxW10joM

Elżbieta Karczewska
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3 J. ANGIELSKI S: Can you do it?
Powtórzenie materiału z
rozdziału 7 w formie
zadań egzaminacyjnych.

Powtarzam słownictwo i zagadnienia gramatyczne z 
rozdziału 7 w formie zadań egzaminacyjnych

W zeszycie ćwiczeń wykonam następujące zadania:

*1,2,3,4,5/96-97

Link do zadania 1

https://cutt.ly/0ysGTXI

Zadanie 5 wykonam w zeszycie.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Liczba spełniająca równanie - 
ćwiczenia.

Cel: Uczeń potrafi odgadnąć rozwiązanie równania. Umie 
sprawdzić, czy liczba spełnia równanie. 
1. Zapisz temat Liczba spełniająca równanie - ćwiczenia.
2. Rozwiąż zadania 3 - 9 s. 84/85 (z. ć.). 
3. Termin wykonania 06.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

Anastazja Szczygieł

5 GODZ. - WYCH.
Majowe święta.

Cel: Uczeń zna znaczenie świąt państwowych: Święta Pracy
oraz Konstytucji 3 Maja, a także Dnia Flagi. Poszerza 
zainteresowania problematyką patriotyzmu, bycia patriotą.

Zapoznaj się z kartą pracy w aplikacji Classroom (Godzina 
wychowawcza).

Materiały w aplikacji Classroom Anastazja Szczygieł
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