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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 Jak dziś żyć wiarą? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie 
żółte- czas wielkanocny)
2.Zapoznaj się z opowiadaniem s. 153i 
154 – podręcznik.
3. Na podstawie opowiadania zapisz w 
zeszycie które z punktów
zapisanych na s. 155( tłustym drukiem) 
wypełniała w swoim życiu pani Marta.
4. Zapoznaj się z treścią zadania 1s. 50 
temat 44. Wybierz jeden plakat i 
uzupełnij. Wykonaną pracę w zeszycie i 
zeszycie ćwiczeń prześlij na moją pocztę. 
Termin 29.04. Proszę o pilnowanie
terminu. Proszę również o przesłanie 
zaległych prac.
Pozdrawiam!

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: Piszemy ogłoszenie do

gazetki szkolnej.

Uczę się pisać ogłoszenie
*W książce na str 95 czytamy zadanie 7 z
działu Writing time. Jest tam 
zamieszczone poprawnie napisane, 
przykładowe ogłoszenie dotyczące 
sprzedaży dziecięcego biurka. Po 

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Grzegorczyk
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przeczytaniu, pod tematem lekcji w 
zeszycie zapiszę podpowiedzi na pytania
podane pod tym ogłoszeniem.
* w zeszycie wykonam zad 8- podczas 
wycieczki szkolnej zgubiliście 
portmonetkę. Dokończ zdania:
LOST!
I have lost a purse.
I’ve had it for…………..(dostałem ją 
na……np urodziny imieniny itd)
It’s made of………….(zrobiona jest z 
…………słowka zwiąane z
materiałami już poznaliście)
It’s……….(jest………. Podajemy więcej 
szczegółów, np. jaki kształt kolor itd.)
Phone………..(podajemy nr kontaktowy 
dla znalazcy, oczywiście można 
wymyśleć nr tel)
Pamiętaj!
*Piszac ogłoszenie, podaj jego temat
w nagłowku – niech bedzie on zwiezły, 
aby przyciagnać uwage czytajacych.
*Podaj w ogłoszeniu wazne informacje o 
przedmiocie lub wydarzeniu.
* Pamiętaj o odpowiednich przyimkach
*Podaj dane kontaktowe 
ogłoszeniodawcy (pamiętaj, aby nie 
podawać swoich prawdziwych danych na
potrzeby tego ćwiczenia!)
* Ostatnie zadanie domowe z zeszytu 
ćwiczeń 7/69
UWAGA
Kartkówka ze słówek z rozdziału 6( ze 
słowniczka) 5 maja( godzinę sobie 
ustalimy bliżej terminu)

3 BIOLOGIA Kręgowce zmiennocieplne –

sprawdzian wiadomości.
1. Zapisz temat lekcji.                                        

2. Sprawdzian wiadomości z działu „Kręgowce
zmiennocieplne” udostępnię 28.04.2020 o 

Test w aplikacji Classroom Maryla Staszek



godz.8.00 w aplikacji Classroom- biologia.    

Sprawdzian trwa 30 minut, 15 minut na 
przesłanie odpowiedzi (razem 45 min.) 
Odpowiedzi zapisz w zeszycie.            
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia lub 
dokumentu tekstowego na mail nauczyciela: 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com

4 JĘZYK POLSKI Rodzaje okoliczników

(lekcja 1).

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

1. Omówiliśmy już podmiot, 
orzeczenie i przydawkę. 
Przypomnimy sobie wiadomości o 
okoliczniku. Mówiliśmy o tej części
zdania już w klasie V. 

2. Napisz w zeszycie własną 
notatkę, co to jest okolicznik, jakie 
wyróżniamy rodzaje okoliczników, 
na jakie pytania odpowiada i jakimi 
częściami mowy może być 
wyrażony. Skorzystaj z podręcznika
str. 272, 273 lub materiałów w 
Classroom.

Notatka może mieć różną formę 
graficzną np. kwiatka z siedmioma 
płatkami. Możesz także 
wykorzystać wybrany schemat 
notatki z lapbooka.

3. Zrób P. 1/272. Z tekstu wypisz 
okoliczniki wraz z określanym 
czasownikiem, zapisz pytania          
i ustal, jaką częścią mowy są 
wyrażone.

Podręcznik s.272-274.

Zeszyt.

Więcej informacji w aplikacji 
Classroom.

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Przypomnienie znaczenia 
oraz zasad prowadzenia

rozgrzewki.

Cel: Utrwalisz wiedzę na temat znaczenia 
rozgrzewki w aktywności fizycznej.
Wiesz na pewno, że rozgrzewka to bardzo 
ważny element każdego treningu. Mam 
nadzieję, że nie wyobrażasz sobie 

Praca z tekstem Maryla Staszek
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podejmowania jakiejkolwiek aktywności 
fizycznej bez wykonania dobrej rozgrzewki. 
Pamiętaj, dobrze przeprowadzona rozgrzewka 
powinna:
przestroić czynności fizjologiczne z poziomu 
spoczynkowego na wysiłkowy w zakresie 
mechanizmów zaopatrzenia tlenowego, 
termoregulacji, zapotrzebowania 
energetycznego, gospodarki wodno-
elektrolitowej oraz gruczołów wydzielania 
wewnętrznego;
 przetorować drogi nerwowe, biorące udział w
przewodzeniu impulsów nerwowych;
 doprowadzić do optymalnego pobudzenia 
ośrodkowego układu nerwowego i osiągnięcia 
progu psychomotorycznego zmęczenia; 
przygotować cały aparat ruchu, mięśnie, 
więzadła i stawy do prawidłowego wykonania 
czynności motorycznych;
 poprawić koordynację ruchową, zwiększyć 
czucie sprzętu sportowego, którego używa 
sportowiec,
 obniżyć ryzyko wystąpienia urazów i 
kontuzji w czasie treningów i zawodów;
 poprawić nastawienie psychiczne zawodnika 
do realizacji zadań techniczno taktycznych;
 modyfikować i regulować emocjonalne stany
przedstartowe.

6 TECHNIKA To umiem! Podsumowanie. Cel: Uczeń, zna zasady wymiarowania 
rysunków technicznych.
1. Zapisz temat pismem technicznym 
(litery wielkie) do zeszytu  To umiem! 
Podsumowanie.
2. Wykonaj w zeszycie SPRAWDŹ SIĘ s. 
51 oraz zad. 1, 2 s. 52.
3. Termin wykonania 05. 05. 2020. 
Wykonane zadanie prześlij w formie 
zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

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

Anastazja Szczygieł
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