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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 Zapisywanie równań
- ćwiczenia.

Cel: Uczeń umie zapisać w postaci równania informacje 
osadzone w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą. 
Umie zapisać zadanie w postaci równania.
1. Zapisz temat do zeszytu: Zapisywanie równań - 
ćwiczenia.
2. Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) i wykonaj 
ćwiczenia, które znajdują w udostępnionych materiałach z 
matematyki. To będzie ocenione.
3. Zeszyt ćwiczeń - rozwiąż zadania 1 - 5 s. 82/83, (zad.3 
przypomnij sobie wzory na pole danych figur, następnie 
zapisz odpowiednie równanie).
 Termin wykonania 29.04.2020.
 Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

https://epodreczniki.pl/a/zapisyw
anie-tresci-prostych-zadan-za-
pomoca-rownan/DVqPleFEW

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Konfederacja 
targowicka i wojna 
polsko – rosyjska.

Praca z tekstem źródłowym.
1. Zapoznaj się z tekstem źródłowym s. 171 i odpowiedz na
pytania pod tekstem. Wykonane zadanie (dotyczy tylko
pracy z tekstem) prześlij na moją pocztę.
2. Zapoznaj się z pozostałymi informacjami s. 171-172 i
wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad 2, 3,6 ,7 s. 85-87.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska
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3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Nauka umiejętności 
wykonania pomiarów 
wysokości i masy ciała. 

           Cel: Nauczysz się samodzielnie wykonywać pomiary wysokości i 
masy ciała oraz interpretować ich wyniki.
           1. Wykonaj polecenia z karty pracy zamieszczonej na platformie 
C           Classroom.

Karta pracy- Classroom Maryla Staszek

4 J. POLSKI Przydawka i sposoby jej
wyrażania (cd.).

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

1. Powtórzyliśmy wiadomości o przydawce. Wiesz, 
co to jest przydawka, na jakie pytania odpowiada i 
jakimi częściami mowy może być wyrażona. 
Pamiętaj o prezentacji w Classroom. Dzisiaj to, co 
lubicie – wykres zdania pojedynczego 
2. Zrób ćwiczenie 7 s. 109-112.

Uwaga! Narysuj wykresy zdań. Pamiętaj o pytaniach.
Tylko przy przydawkach napisz, jaką częścią mowy 
jest wyrażona.

Pisz wyraźnie. Zdjęcie wyślij 24 kwietnia (piątek) do

sprawdzenia na mail nauczyciela. Powodzenia 

Zeszyt ćwiczeń II ćw. 7 s. 112.

(Podręcznik s. 261-263)

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S: Shopping habits-
zwyczaje związane z
robieniem zakupów. 

Poznaję słownictwo związane z robieniem zakupów
*Pod tematem lekcji przepisuję tabelkę Phrase book 
ze str 94 w podręczniku. Tłumaczymy tą tabelkę na 
podstawie przeczytanych tekstów( teksty znajdują się 
nad tabelką)
*wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,3,6/68-69
CHĘTNI 4,5/68-69
UWAGA
Zaczynamy powoli uczyć się słówek ze słowniczka z 
końca działu w celu podsumowaniach ich kartkówką. 
O bliższym terminie kartkówki powiem w przyszłym 
tygodniu.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata
Grzegorczyk
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