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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 maja 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 Prostopadłościany i 
sześciany.

Cel: Uczeń zna podstawowe wiadomości na temat 
prostopadłościanu i sześcianu. 
1. Zapisz temat: Prostopadłościany i sześciany.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 218.
3. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 218.
4. Wykonaj w zeszycie rysunek prostopadłościanu i sześcianu 
oraz zapisz informacje dotyczące brył.
5. Zapisz ćwiczenie B s. 218.
6. Zapisz zadanie 1 s. 219.
Termin wykonania do 25.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Rewolucja francuska. 1.Zapisz temat: Rewolucja francuska
2. Zapoznaj się z wiadomościami s. 184-186
3.Wypisz w zeszycie trzy stany w społeczeństwie
francuskim, oraz ich prawa i obowiązki.
4. Dlaczego doszło do wybuchu rewolucji francuskiej? –
zapisz odpowiedź w zeszycie.
5. Wykonaj zadanie 2 i 3 s. 94,95 w zeszycie ćwiczeń.
Zadania z zeszytu i zeszytu ćwiczeń prześlij na moją pocztę.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Cel: Przypomnisz sobie, jak wykonać podstawowe ćwiczenia
zwinnościowo-akrobatyczne.

Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watc

Maryla Staszek

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa
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1.Obejrzyj filmik:
https://youtu.be/JdhbbaiIieA
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń.
3.Poproś kogoś dorosłego o pomoc.
4.Jeżeli masz możliwość (pomoc dorosłego, bezpieczne 
miejsce do ćwiczeń) postaraj się wykonać kilka ćwiczeń 
przygotowawczych do przerzutu bokiem oraz ćwiczenie 
właściwe.
PAMIĘTAJ: Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze !!
Do nauki przerzutu bokiem „gwiazdy” będą Ci potrzebne 
ćwiczenia:
* Rozgrzewka https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa...
* Przygotowanie do przerzutu bokiem (przypomnisz sobie 
także stanie na rękach)
https://youtu.be/5koy7bepDAc

h?v=vTWUa...
Przygotowanie do przerzutu 
bokiem
https://youtu.be/5koy7bepDAc
https://youtu.be/JdhbbaiIieA

4 J. POLSKI Budowa zdania złożonego
(lekcja 1).

Cel: Uczeń poprawnie rozpoznaje typy 
wypowiedzeń.

Poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.

1.Zajmiemy się zdaniami złożonymi, które mają

przynajmniej dwa orzeczenia. Wyróżniamy zdania 
złożone podrzędnie i współrzędnie. Zwracamy uwagę 
na relacje między zdaniami składowymi i spójniki 
podrzędności oraz współrzędności.

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 340 i

sposobem rysowania wykresów (m.in. tzw. schodków) 
s. 341.

2.Zrób ćw. 1-3/126,127.

Podręcznik s. 338-342

Zeszyt ćwiczeń s. 126-127.

Zeszyt.

Przygotujcie karty pracy z 
notatkami dotyczącymi

„Hobbita” – na początku 
czerwca do tego wrócimy.

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S: Zero conditional-
ćwiczenia utrwalające.

Utrwalam konstrukcję zerowego trybu warunkowego
*Na podstawie notatki z poprzedniej lekcji wykonam
quiz na Quizizz.
Przypomnienie
W 0 trybie warunkowym po obydwu stronach zdania,
używamy czasu Present Simple. Ważne jest to aby
poprawnie uzupełnić końcówki w czasownikach.
W tym czasie dodajemy końcówkę- S, ES, IES tylko do
3 os. L.poj czyli she, he, it. Pozostałe osoby nie 
otrzymują końcówki- wtedy piszemy czasownik w

Quiz online Małgorzata
Grzegorczyk
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bezokoliczniku(bez żadnej końcówki)
Mamy również dwa operatory- DO/DOES
Do-I, you, we, you, they
Does- she, he, it
To takie krótkie przypomnienie, jeżeli ktoś potrzebuje
bardziej obszernego, odsyłam do zeszytu gdzie ten
czas już był niejednokrotnie omawiany i zapisywany.
Quiz jest przypisany na Waszych kontach na Quizizz z
terminem do 25 maja do godz. 23. Proszę sprawdzić
wcześniej, nie na ostatnią chwilę w nocy, czy u
Wszystkich się pojawił. W razie problemów
technicznych, proszę o kontakt.
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