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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 maja 2020 roku - Czwartek

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 J. POLSKI Dopełnienie i sposoby
jego wyrażania.

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

1.Wiesz już dużo o częściach zdania. Pozostało do

powtórzenia dopełnienie. To druga część zdania, która
jest określeniem czasownika.

2.Zapoznaj się z materiałem w podręczniku i 
Classroom.

Napisz notatkę – wyjaśnij co to jest dopełnienie, 
dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze.

3.Z tekstu wstępnego wypisz dopełnienia (P. 1/277).

Podręcznik s. 277-279.

Zeszyt.

Prezentacja w Classroom.

Joanna Baran

2 MUZYKA Warsztat muzyczny-

utrwalenie wiadomości.

Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać wiadomości z
tematów 18- 21. s. 90-115.
Proszę o uzupełnienie karty pracy dostępnej przez 
Classroom i przesłanie na moją pocztę.

Karta pracy
Elżbieta Karczewska
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3 J. ANGIELSKI S: Powtórzenie wiadomości z 
rozdziału 7- cz.1 słownictwo.

Utrwalam słownictwo związane z przyborami, 
materiałami i kształtami

Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:

1,2,3,4/70

W zadaniu 4 opisujemy w zeszycie każdą z 
przedstawionych rzeczy. Krótka informacja z czego 
jest zrobione, jaki ma kształt itd.

Dodatkowo wykonam kartę pracy zamieszczona na 
Classroom.

Tradycyjnie albo drukujemy i wklejamy do zeszytu 
albo zapisujemy odpowiedzi w zeszycie.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Karty pracy

Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Rozwiązywanie równań (cd.). Cel: Uczeń umie rozwiązać proste równanie i sprawdzić 
poprawność jego rozwiązania.
1. Zapisz temat: Rozwiązywanie równań (cd.).
2. Rozwiąż w zeszycie zad. 2 - 4 s. 202. Chętni zad. 5 s. 203
(odwołaj się do przykładów na zielonym tle s. 200 - 202 lub
podanego linku).
 https://pistacja.tv/film/mat00015-rozwiazywanie-prostych-
rownan?playlist=496
3. Termin wykonania 11.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com
UWAGA!!! Sprawdzian z działu „ Wyrażenia algebraiczne 
i równania”. Termin 15.05. piątek. 

Podręcznik
Zeszyt do matematyki

https://pistacja.tv/film/mat00015-
rozwiazywanie-prostych-
rownan?playlist=496

Anastazja Szczygieł

5 GODZ.  WYCH.
Kultura języka, stroju i 
zachowania.

Cel: Uczeń potrafi poprawnie, kulturalnie zachować się w 
określonych miejscach i sytuacjach.
 Obejrzyj filmik, zapoznasz się z cennymi wskazówkami 
dotyczącymi  kultury na co dzień.
https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20
Pamiętajmy że stan otoczenia zależy głównie od postawy
nas samych. 

https://www.youtube.com/watch?
v=eXFYkn3Rt20

Anastazja Szczygieł
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