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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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 Wyrazy poza związkami w
zdaniu.

Cel: Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części 
mowy.

Rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu. Określa 
funkcję wyrazów poza zdaniem.

1.Wiesz już, jakie części mowy i wyrażenia należą do

wyrazów poza związkami. Przeczytaj w podręczniku 
(s. 310) lub zeszycie ćwiczeń (s. 124), jakich czterech 
znaków interpunkcyjnych używamy, by wydzielić 
wyrazy poza związkami. Wypisz je do zeszytu.

2.Zrób ćw. 4-5/125.

Ustnie P.3/309.

Podręcznik s. 308-310.

Zeszyt.

Zeszyt ćwiczeń część II str. 123-
124.

Sprawdzian – 19 maja – wtorek.

Joanna Baran

2 MUZYKA Instrumenty dęte podział

i brzmienie.

Instrumenty dęte to takie w których dźwięk powstaje 
wskutek drgań wdmuchiwanego powietrza.
Instrumenty dęte dzielimy na : drewniane, blaszane, 
miechowe.
Zapoznaj się z instrumentami dętymi i ich podziałem 
czytając informacje z podręcznika s. 120-128.
Posłuchaj brzmienia poszczególnych grup 
instrumentów.
Utwór – ,,Szewczyk idzie po ulicy szydełka niosąc.”

https://www.youtube.com/
watch?v=BDpDCpP4R7Y

https://www.youtube.com/
watch?v=va2EjiLU4lY
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3 J. ANGIELSKI S: Test gramatyczny z
rozdziału 7- Present
Perfect vs Past Simple.

Sprawdzam swoje wiadomości z rozdziału 7- czasy 
Present Perfect i Past simple.

Wykonam 2 quizy online sprawdzające wiedzę 
dotyczącą użycia czasów Present Perfect i Past simple.

Quizy będą przypisane do Waszych kont na quizizz.

Start: 14 maja od godz 8.00 do 23 tego samego 
dnia( w tych godzinach quizy będą aktywne)

Testy online Małgorzata
Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Powtórzenie wiadomości z 
działu „ Wyrażenia 
algebraiczne i równania”.  

1. Zapisz temat: Powtórzenie wiadomości   z działu 
„ Wyrażenia algebraiczne i równania”.
2. Przygotuj się do sprawdzianu i rozwiąż w zeszycie zadania 1
- 9 s. 209. 

Zeszyt do matematyki.
Podręcznik.
Sprawdzian wiadomości – piątek 
15.05. 

Anastazja Szczygieł

5 GODZ.  WYCH.
Mój szacunek do pracy.

Uczeń rozumie, czym jest praca dla człowieka. Potrafi 
wymienić zawody ludzi pracujących w służbie zdrowia i 
bezpieczeństwa. 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – święto 
obchodzone corocznie 12 maja. 

https://www.youtube.com/watch?
v=-URvKkn8g98
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