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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 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 Życie wiary u początków 
narodu polskiego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisujemy w zeszycie temat : Życie 
wiary u początków narodu polskiego.
Dzisiejszy temat katechezy mówi o 
rozwoju chrześcijaństwa w naszym kraju. 
Duży wpływ na rozwój wiary miały 
zakony, które w średniowieczu miały 
znaczącą pozycję.
2.Zapoznaj się z informacjami w 
podręczniku s. 139 i140 (tylko to co na 
samej górze.)
3.Na podstawie przeczytanego tekstu 
uzupełnij zad. 1 s. 46.
4. Dokończ w zeszycie pod tematem 
następujące zdanie.
Duży wpływ na rozwój chrześcijaństwa 
w Polsce miały następujące zakony: 
( wymień zakony s. 140 podręcznik)
5. Przypominam wszystkim, którzy nie 
nadesłali zaległej pracy
domowej, zróbcie to jak najszybciej.
Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S:Świat materialny- Przeczytam tekst na str 90 w podręczniku Podręcznik Małgorzata Grzegorczyk
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przedmioty i materiały

używane w życiu

codziennym.

i na jego podstawie wykonam zad 2( w 
zeszycie)
Przepiszę słownictwo z ramki Vocabulary
na str 91 do zeszytu z polskim 
tłumaczeniem(znajduje się w słowniczku 
pod koniec rozdziału)
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:
1,2,3/64
Chętni- 4/64 do słuchania podany jest kod
przy zadaniu 

Zeszyt ćwiczeń

3 BIOLOGIA Przegląd i znaczenie gadów. Cel: Nauczę się rozpoznawać gady 
występujące w Polsce; wyjaśniać, dlaczego 
wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną.

1. Przeczytaj temat w podręczniku i zapisz 
temat w zeszycie.

2. Zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną w 
karcie pracy i wykonaj zadania. Mapę myśli 
wykonaj w zeszycie.

3. E-podręczniki- zapoznaj się z pozostałym 
materiałem o gadach i wykonaj zadania 
(znajdują się na końcu tematu). Nie przepisuj 
zadań do zeszytu. 

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń- zad. 1-10 
str.89-92.

https://epodreczniki.pl/a/gady---
mistrzowie-przetrwania-w-suchym-
srodowisku/DZOMypAxr

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Karta pracy zamieszczona na platformie 
Classroom

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Kto ratuje jedno życie,

ratuje cały świat.

Cel: Uczeń określa tematykę i 
problematykę utworu.

Nazywa wrażenia, jakie wzbudza 
tekst.

1.Przeczytaj fragment książki 
Marcina Szczygielskiego,

pamiętaj o informacjach wstępnych.

2.Spróbuj nazwać wrażenia po 
przeczytaniu tekstu. W jakiej

sytuacji znalazł się Rafał? Jak 
opiszesz misję Stelli?

Podręcznik s.287-291.

zeszyt

Joanna Baran
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3. W zeszycie rozważ PROBLEM: 
Zostać czy uciekać z getta?

a) wypisz KONSEKWENCJE 
+plusy i -minusy ucieczki,

b) wypisz +plusy i -minusy 
pozostania w getcie,

c) na zakończenie notatki przepisz 
CEL: życie, wolność.

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Ćwiczenia

ogólnorozwojowe.

Cel: Uczeń dba o swoją sprawność fizyczną.
1. Wykonaj ćwiczenia, które  

zamieszczone są na platformie 
Classsroom – wych. fiz.

Platforma Classroom. Maryla Staszek

6 TECHNIKA Linie, liczby i znaki 
wymiarowe.

Cel: Uczeń, stosuje linie, znaki i liczby 
wymiarowe.
1. Zapisz temat pismem technicznym 
(litery wielkie) do zeszytu  Linie, liczby i 
znaki wymiarowe.
2. Przypomnij sobie tekst z podręcznika 
s.48.
3. Wykonaj w zeszycie ćw. 3 i 4 s. 50.
4. Termin wykonania 21.04.2020. 
Wykonane zadanie prześlij w formie 
zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

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

Anastazja Szczygieł
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