
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 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 Upraszczanie wyrażeń 
algebraicznych.

Cel: Uczeń zna zasady krótszego zapisu
 wyrażeń algebraicznych będących sumą lub różnicą, 
iloczynem lub ilorazem jednomianów.
1. Zapisz temat do zeszytu: Upraszczanie wyrażeń 
algebraicznych.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 188 i189.
3. Zapisz ćwiczenie A  s.188.
4. Przepisz do zeszytu przykłady s. 188 i definicję „Gdy w 
wyrażeniu algebraicznym ...”.
5. Zapisz ćwiczenie B s.188.
6. Przepisz do zeszytu przykłady (oznaczone 1 spinacz) s. 
189 i definicję „Gdy mnożymy lub dzielimy w wyrażenie 
algebraiczne...”.
7.  Przepisz do zeszytu przykłady (oznaczone 2 spinacz) s. 
189 i definicję „Wyrażenia składające się z liczb oraz z 
wyrażeń, …..”.
8. Rozwiąż zadania 1 s. 190 
9. Termin wykonania 20.04.2020.
10. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik
Zeszyt do matematyki

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Szkolnictwo, sztuka i
architektura oświecenia
w Polsce.

1.Zapisz temat do zeszytu.
2.Zapoznaj się z pkt: Reforma szkolnictwa w Polsce.
3.Zapisz w zeszycie:
- kiedy powołano Komisję Edukacji Narodowej,
- jakie zmiany w szkolnictwie wprowadziła

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska
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Komisja Edukacji Narodowej (zapisz je w punktach).
4. Zapoznaj się z wiadomościami podręcznik s.165 i 166.
5. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 83 i 84.
6. Notatkę z zeszytu i zad 6 ( z gwiazdką) s. 84 prześlij na
moją pocztę.
7. Kartkówka w środę z tematów 2 i 3 z działu V . Zakres –
notatki w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. Pozdrawiam!

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Poznajemy największe 
sukcesy polskich 
sportowców.

Cel: Nauczysz się doceniać znaczenie treningu sportowego 
oraz osiągnięcia wielkich sportowców.
1.Obejrzyj film z kilkoma sukcesami polskich sportowców:
https://youtu.be/ZEfcDZ50PVY
2.Jak myślisz, jak dużo trzeba trenować by osiągnąć sukces w 
sporcie?

https://youtu.be/ZEfcDZ50PVY
Maryla Staszek

4 J. POLSKI W walce o wolność. Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje. Określa 
tematykę oraz problematykę utworu.

1.Przeczytaj fragment utworu „Tajemnica człowieka 
z blizną” s. 296-301. Dotyczy on współczesnej 
historii Polski, czasów stanu wojennego i 
komunizmu. Pamiętaj o wszystkich przypisach do 
tekstu, pozwolą Ci zrozumieć kontekst historyczny 
utworu. 

2.Ucząc się dawnej historii, poznajemy ludzi, których
określamy mianem bohaterów. Zastanów się i napisz, 
kogo spośród uczestników zdarzeń opisanych w tym 
tekście można nazwać bohaterem. Pomyśl, kogo 
nazwałbyś współczesnym bohaterem.

Podręcznik s. 296-301.

Zeszyt.

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S:Porównanie czasów
present perfect i past
simple.

Przypomnę sobie wiadomości o dwóch czasach 
Present Perfect i Past Simple.
*Obejrzę filmiki instruktażowe, pomagające odróżnić
te dwa czasy zarówno w konstrukcji jak i w 
zastosowaniu.
https://www.youtube.com/watch?v=cF0ij_qSdL4
https://www.youtube.com/watch?v=vrgN6Js8DHI
 Wydrukuję i wkleję lub przepiszę do zeszytu 

notatkę zamieszczoną na Classroom, porównującą 
czas Present perfect i past simple.
Wykonam: 
5,6,7/65 w zeszycie ćwiczeń.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Filmy instruktażowe

Notatka przygotowana przez 
nauczyciela

Małgorzata
Grzegorczyk
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