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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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 Liczba spełniająca 
równanie.

Cel: Uczeń  zna pojęcie rozwiązania 
równania. Zna pojęcie liczby spełniającej 
równanie. 
1. Zapisz temat Liczba spełniająca 
równanie.
 2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 
s. 197 i198.
3. Dokonaj analizy zapisu na tle 
wyróżnionym kolorami.
4. Zapisz rozwiązania ćwiczenia A  i B s. 
197.
5. Dokonaj analizy rysunku i zapisu s. 198.
6. Obejrzyj filmik 
https://www.youtube.com/watch?
v=wCFS3A9h250
7. Zeszyt ćwiczeń - rozwiąż zad. 1, 2 s.84.
8. Rozwiąż zadania 1 i 2 s. 198. 
Termin wykonania 30.04.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik
Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?
v=wCFS3A9h250

Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI Trudna droga do

poznania siebie ukazana

we fragmencie „Córki

Cel: Uczeń charakteryzuje bohaterów
w czytanych utworach.

1.Przeczytaj fragment powieści 

Podręcznik s. 310-315

Classroom

Zeszyt.

Joanna Baran
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Czarownic” Doroty

Terakowskiej.

„Córka Czarownic”.

2.Przedstaw bohaterkę, ustnie zrób 
P. 1/314.

3.Przeanalizuj zachowanie Luelle. 
Dokończ uzupełnianie tabelki z P. 
2b/315 zamieszczonej w Classroom.

4.Pomyśl, jakie korzyści może 
młodym ludziom przynieść praca na 
rzecz drugiego człowieka, 
wolontariat.

3 GEOGRAFIA Powtórzenie wiadomości,
cz. 2

W załącznikuna classroom  wysyłam
drugą kartę pracy z materiałem 
powtórzeniowym. Proszę przesłać 
uzupełnioną do 30.04
W następny poniedziałek tj. 04.05 
spróbujemy napisać sprawdzian 
online. W jakiej formie będzie 
sprawdzian, poinformuję wkrótce. 

Podręcznik, karta pracy Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Diagnoza siły mięśni

brzucha i gibkości

dolnego odcinka

kręgosłupa.

Proszę, wykonaj próbę 4 i 6 z Indeksu 
Sprawności Fizycznej Zuchory: gibkość
i siła mięśni brzucha , podaj wynik i ocenę jaką 
otrzymałeś za te dwa sprawdziany. Wcześniej 
wykonaj rozgrzewkę tak jak umiesz.

1. ISF nr 4. Stań na baczność, nie uginaj nóg w 
kolach. Wykonaj powolny skłon tułowia w 
przód. Nogi proste. Liczy się tylko
poprawnie wykonanie zadanie.
2. ISF nr 6. Połóż się na plecach, ręce ułożone 
dowolnie. Unieś proste nogi tuż nad podłoże, 
wykonuj nożyce poprzeczne tak długo jak
możesz.
3.
Imię i nazwisko .......................................... klasa
.........
1. 4. ISF – gibkość - 
wynik ............................................ ocena...........
2. 6. ISF – siła mm brzucha – wynik.............. 
ocena .........
Masz czas do poniedziałku 04.05.2020r.

IINDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
ZUCHORY - prezentacja w aplikacji 
Classroom

Maryla Staszek



Poproś o pomoc przy pomiarze czasu .
Zadanie jest obowiązkowe.

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Ćwiczenia koordynacji

ruchowej.
 Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń  i ćwicz
codziennie.

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wyc
howanie-fizyczne/%c4%87wiczenia

Pamiętaj o gimnastyce w przerwach między 
lekcjami w domu.

https://wordwall.net/pl/resource/901664
/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia

Maryla Staszek
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