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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 maja 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 Najnowsza historia
Kościoła w Polsce.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
Kościół w Polsce po II Wojnie Światowej 
przeżywał wiele trudności. Dzięki 
wspaniałej postawie poszczególnych osób,
którzy bezgranicznie zaufali Bogu, udało 
się przezwyciężyć trudności.
2. Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku s. 163-164.
3. Wykonaj zad 1,2,3 s. 58,59 w zeszycie 
ćwiczeń.
4. Prześlij zdjęcie rozwiązanych zadań.
Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: Rozmawiamy o naszym

miejscu zamieszkania-

opisywanie krajobrazu.

Poznaję słownictwo związane z typami 
krajobrazu.
*Czytam tekst na str 104 w podręczniku
*Na podstawie przeczytanego tekstu w 
zeszycie wykonam zadania z podręcznika
ze str 104:
Zad.2- dobieranie odpowiedniego 
nagłówka do właściwego akapitu w 
tekście
Zad. 3- znajdź obrazki w tekście i je 

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Grzegorczyk
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podpisz
*Ze str. 105 przepiszę i przetłumaczę 
wszystkie słówka z ramki
vocabulary z podziałem na części 
(dokładnie tak jak jest w tej
ramce)
*Po zapoznaniu się ze słówkami w 
zeszycie wykonam( przepiszę same 
odpowiedzi): 4,5/105
*Na podstawie słownictwa z ramki w 
zeszycie ćwiczeń wykonam: 1,2,3/72

3 BIOLOGIA Przegląd i znaczenie ptaków. Cele: Poznasz zróżnicowanie w budowie 
ptaków w zależności od środowiska i od 
spożywanego pokarmu. Dowiesz się, jakie 
znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla 
człowieka. Poznasz sposoby ochrony ptaków.   
1.Przeczytaj tekst z podręcznika i zapisz w 
zeszycie temat lekcji.                                         
2.Notatka do zeszytu – przepisz do zeszytu – 
„To najważniejsze” podręcznik s. 130.      
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń – 
s.102-105.                                                           
Termin: do 25 maja.                                           
Zapoznaj się z treścią tematu z platformy e-
podręczniki (wcześniej należy zalogować się) i
wykonaj zadania (na końcu tematu). Praca na 
tej platformie po zalogowaniu się będzie brana 
pod uwagę przy ocenie z biologii.                      
Zbliża się termin wystawienia ocen, dlatego 
wszelkie zaległe prace z biologii należy 
przesłać do 20 maja.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Materiały udostępnione na platformie e-
podreczniki.pl (materiał jest dostępny 
dopiero po zalogowaniu się na platformę)

Linki dla tych, którzy mają problemy z 
logowaniem na e-podreczniki.pl

Zapoznaj się z materiałem:

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/D1B4vOg0S/ccCzCYy6

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Sprawdzian wiadomości. Cel: Uczeń utrwala wiadomości i 
umiejętności z zakresu podstawy 
programowej.

Pobierz sprawdzian o godz. 9.00 w 
Classroom

Czas pracy - do 45 minut.

Możecie: test wydrukować, 

Classroom Joanna Baran
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edytować, pisać odpowiedzi

na kartce lub w zeszycie.

Pamiętajcie o wyraźnym piśmie i 
zdjęciach.

Dokument tekstowy, zdjęcia 
wyślijcie do godz.10 na mail

nauczyciela: 
baranasia25@gmail.com

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Kształtujemy prawidłową

postawę ciała.

Kształtujemy prawidłową postawę ciała.
1.Wykonaj ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup” 
wraz z prowadzącą.
2.Prawidłowa postawa podczas nauki. Pamiętaj
o przyjmowaniu prawidłowej postawy w 
czynnościach codziennych, np. siedzenie
przy komputerze, przy odrabianiu lekcji itp.
Link poniżej:
 https://www.youtube.com/watch?
v=SMkccyjsPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-
KdP8E
Wszelkie zaległe prace z wychowania 
fizycznego (testy sprawności fizycznej- 
szybkość, skoczność, gibkość) należy przesłać
do 20 maja.

 https://www.youtube.com/watch?
v=SMkccyjsPDQ

https://www.youtube.com/watch?
v=zyGzI-KdP8E

Maryla Staszek

6 TECHNIKA Nowoczesny świat techniki. Cel: Uczeń postrzega środowisko 
techniczne jako dobro materialne 
stworzone przez człowieka.
1. Zapisz temat pismem technicznym 
(litery wielkie) do zeszytu  Nowoczesny 
świat techniki.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 
(WARTO WIEDZIEĆ) str. 60. 
3. Wykonaj ćwiczenie 1 i  MAM POMYSŁ s.
60.
4. Termin wykonania 26. 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. 

Anastazja Szczygieł
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