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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 maja 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 Rozwiązywanie równań. Cel: Uczeń umie rozwiązać proste 
równanie przez dopełnienie lub wykonanie
działania odwrotnego. 
1. Zapisz temat Rozwiązywanie równań.
2. Zapoznaj się z tekstem, dokonaj analizy 
rysunku i zapisu obok s. 200.
3. Zapisz metodę rozwiązywania równań 
„Gdy od obu stron równania ….. różną od 
zera” s. 200.
4. Zapisz przykłady wyróżnione na zielono
s. 200.
5. Zapisz i rozwiąż ćwiczenia A  i B s. 201.
6. Odczytaj tekst zapisany nad 
przykładami i zapisz przykłady 
wyróżnione na zielono s. 201.
7. Zapoznaj się z ciekawostką s. 201.
8. Odczytaj tekst zapisany nad 
przykładami i zapisz przykłady 
wyróżnione na zielono s. 202.
9. Rozwiąż zadanie 1 s. 202.
10. Termin wykonania 07.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik
Zeszyt do matematyki

Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI Nie bądź ludożercą! Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w Podręcznik s. 316-317. Joanna Baran
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Interpretacja wiersza

Tadeusza Różewicza.

tekście przenośnię, apostrofę.

Charakteryzuje podmiot liryczny w 
wierszu. Określa tematykę oraz 
problematykę utworu.

1.Przeczytaj głośno wiersz pt. „List 
do ludożerców” lub skorzystaj ze 
SłuchApki.

2.Pomyśl i określ, do kogo wiersz 
jest skierowany (apostrofa), kim są 
bohaterowie wiersza, jak postępują.

Pamiętaj, aby odczytać przenośne 
znaczenie apelu zamieszczonego w 
wierszu – zastanów się, co to 
znaczy, że ludzie patrzą wilkiem, 
depczą słabszych, mówią 
odwróceni.

3.Swoje wnioski zapisz w zeszycie 
wykonując P. 1 i 2/317.

SłuchApka

Możesz obejrzeć teledysk do wiersza 
nagrany przez

Twoich rówieśników:

https://www.youtube.com/watch?
v=_bJOB6Qinv0

3 GEOGRAFIA Sprawdzian wiadomości Proszę zalogować się na 
pocztę gmail w poniedziałek o
godzinie 10.00. Wyślę Wam 
zaproszenia do dokumentu i 
spróbujemy napisać 
sprawdzian. Zaproszenie 
może znajdować się w 
wiadomościach odebranych, 
w powiadomieniach lub w 
spamie. Proszę przejrzeć 
wszystkie te foldery.

Google document Przemysław Pawlas

4 i 5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Kształtowanie

zdolności

motorycznych.

Nauka i doskonalenie

stania na rękach

Cel: Przypomnisz sobie jak wykonać 
podstawowe ćwiczenia zwinnościowo-
akrobatyczne - stanie na rękach.
1. Zapoznaj się z tekstem w aplikacji Classroom.

https://youtu.be/tJ7mmN6d6lA Maryla Staszek
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