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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku - WTOREK

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 RELIGIA Maryja w dziejach narodu
polskiego. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat . (podkreślenie żółte)
2. Zapoznaj się z opowiadaniem s. 146 - 
podręcznik i odpowiedz na pytanie:  a) 
Kim była Maryja dla dziadka Mateusza?
3. Zapoznaj się z wiadomościami s. 147 – 
podręcznik i odpowiedz krótko na pytania:
b)W jaki sposób czcił Maryję św. Jan 
Paweł II?
c.)W jaki sposób czcił Maryję Kard. 
Stefan Wyszyński?
d. Wymień co najmniej 3 sanktuaria 
maryjne w Polsce?
e. Napisz Kim Maryja jest dla Ciebie?
Możesz wykorzystać poniższą aplikację
https://learningapps.org/6923509
Odpowiedzi zapisz do zeszytu i prześlij 
zdjęcie lub plik tekstowy na moją pocztę. 
Termin- 21.04 Proszę odsyłajcie prace w 
terminie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę 
dużo zdrowia!

Podręcznik Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S:Z czego to jest zrobione? 
Rodzaje tworzyw                    

Poznanie słownictwa związanego z 
tworzywami i materiałami

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Grzegorczyk

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://learningapps.org/6923509
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i materiałów. *Przeczytam tekst z zad 1 na 92 w 
podręczniku i na jego podstawie 
wykonam zad 3(w zeszycie)
*Przepiszę słownictwo z zielonej ramki z 
98 strony wraz z polskim tłumaczeniem
*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:
1,2/66 8,9/67
Uwaga!
Zaczynamy utrwalać słownictwo z 
rozdziału 7- proszę zacząć uczyć się 
słówek ze słowniczka na str 98

3 BIOLOGIA Podsumowanie wiadomości-

Kręgowce zmiennocieplne.
1. Zapisz temat lekcji.

2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-6 
str.93-96.

3. Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) i 
wykonaj zadania, które znajdują w 
udostępnionych materiałach z biologii (płazy, 
gady). To będzie ocenione.

4. Przygotuj się do sprawdzianu z działu 
„Kręgowce zmiennocieplne”.

5. Termin sprawdzianu 28.04.2020 r. godz.8.00
( o tej godzinie prześlę test – czas trwania 30 
min.)

E-podręcznik

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Zabawy słowem.

Literatura 
fantastycznonaukowa.

Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję 
literacką: rozróżnia i wyjaśnia 
elementy realistyczne i fantastyczne 
w utworach, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich w prozie 
realistycznej,   
fantastycznonaukowej (…).

1.Znasz już cechy charakterystyczne 
literatury fantastycznonaukowej. 
Przećwicz umiejętność 
wyszukiwania elementów, które 
wskazują na przynależność utworu 
do tego gatunku.

Zeszyt ćwiczeń II ćw. 1-2           
s. 18-19.

Joanna Baran



Zrób ćw. 1-2/18-19 w zeszycie 
ćwiczeń.

(Ćw. 1. np. elementy fantastyczne – 
rzeczy: dom z kryształowych 
kolumn, złote owoce, osoby: 
Marsjanie; język – „fosforyczne”).

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Kształtowanie

koordynacyjnych

zdolności motorycznych.

Cel: Poprawisz poziom swoich Koordynacyjnych
Zdolności Motorycznych.
1. Przygotuj sobie trochę miejsca do ćwiczeń.
2. Postaraj się wykonać 3 pierwsze ćwiczenia z 
filmiku:
https://youtu.be/LGgg40FTOGA
3. Nie zapomnij o rozciąganiu.

https://youtu.be/LGgg40FTOGA

Maryla Staszek

6 TECHNIKA Wymiarowanie rysunków 
technicznych  - ćwiczenia.

Cel: Uczeń, rysuje i wymiaruje wskazany 
przedmiot. Stosuje linie, znaki i liczby  
wymiarowe.
*Zapisz temat pismem technicznym (litery
wielkie) do zeszytu  Wymiarowanie 
rysunków technicznych  - ćwiczenia.
*Przypomnij tekst z podręcznika s.48.
* Wykonaj w zeszycie ćw. 5 s. 50 oraz   
ćw. 6 s. 51

Podręcznik do techniki dla klasy 6 
„Jak to działa?” Zeszyt do techniki. 
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł
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