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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 maja 2020 roku - środa

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 Święci żyją wśród nas i chcą 
nam pomagać.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
2. Przeczytaj fragment Łk 11, 27-28 lub wysłuchaj
https://www.biblijni.pl/Łk,11,27-28
3. Wykonaj zadanie 1 s. 62 w zeszycie ćwiczeń.
4. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 178 –
179.
5. Wykonaj zad. 2,3,4 s. 62 w zeszycie ćwiczeń.
6. Zad 3i 4 prześlij na moją pocztę. Termin 28.05
Wszystkich zainteresowanych poprawą oceny proszę o 
zgłaszanie się z zapytaniem na moją pocztę. Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

2  HISTORIA Skutki rewolucji francuskiej. 1. Zapisz temat do zeszytu.
2. Jak pamiętasz z ostatniej lekcji:
W 1789 roku doszło do wybuch rewolucji we Francji.
3. Sprawdź – podręcznik s. 188 jakie były przyczyny 
wybuch
rewolucji. Postaraj się je zapamiętać.
4. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 187 
-188
5. Wykonaj zadanie 1,4,5 s. 94 w zeszycie ćwiczeń.
Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń.
Elżbieta Karczewska
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3 J. POLSKI Polscy poeci wyróżnieni
Nagrodą Nobla.

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim 
środki poetyckie.

1.Zapoznaj się z życiorysem Wisławy Szymborskiej.

2.Przeczytaj jej dwa wiersze zamieszczone w 
podręczniku.

3.Wybierz jeden, przeanalizuj go. Wypisz środki 
poetyckie z jednym przykładem.

(epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie, 
ożywienie, powtórzenie).

Podręcznik s. 343

Zeszyt.

Przygotujcie karty pracy 
(udostępnione są w Classroom) z 
notatkami dotyczącymi „Hobbita”
– 2 czerwca do tego wrócimy.

Joanna Baran

4 MATEMATYKA Prostopadłościany i sześciany 
(cd.).

Cel: Uczeń umie wskazać elementy prostopadłościanu i 
sześcianu. Potrafi obliczyć pole powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu. 
1. Zapisz temat: Prostopadłościany i sześciany (cd.).
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 36. Chętni zad. 
3 s. 36.
Termin wykonania do 28.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Zeszyt ćwiczeń.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Architektura – cech 
charakterystyczne.

Cel:  Uczeń charakteryzuje architekturę jako dziedzinę 
sztuki. Wymienia rodzaje architektury ze względu na jej 
funkcje.
1. Zapisz temat: Architektura – cechy charakterystyczne.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku, (zwróć uwagę na 
ilustracje) s. 82 - 86.
3. Zrób notatkę w zeszycie:
a) Czym jest architektura?  
b) Środki wyrazu plastycznego stosowane w architekturze.
c) Rodzaje architektury.
Termin wykonania do 03.06.2020. 
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik 
Zeszyt do plastyki

Anastazja Szczygieł

6 INFORMATYKA Grafika- GIMP. Zadania Proszę wykonać ćwiczenie 2 ze strony 117 ( Oko w oko z 
monitorem)
Prace proszę przesłać do 07.06

GIMP, podręcznik Przemysław Pawlas
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