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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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 JĘZYK POLSKI Magia teatru. Cel: Uczeń rozumie swoistość tekstów 
kultury przynależnych do: […] do teatru,
[…].
1.Przeczytaj fragment powieści Marcina 
Szczygielskiego
„Teatr Niewidzialnych Dzieci” s. 333.
2.Zrób ćw.1-5/20-22 dotyczące 
słownictwa, zawodów związanych z 
teatrem, cech i pracy aktora.
3. Na początku czerwca przypomnimy 
sobie „Hobbita”.
Odszukaj i przygotuj uzupełnione 
podczas czytania książki
karty pracy.

Podręcznik s. 333-337.
Zeszyt.
Zeszyt ćwiczeń część II str. 20-
22.

Termin odesłania 
wypracowania/przemówienia –
22 maja – piątek!

Joanna Baran

2 MUZYKA Powietrzna muzyka. Na ostatniej lekcji poznaliście instrumenty 
dęte.

Dzisiaj poznacie piosenkę pt ,,Orkiestry 
dęte”.

Otwórz poniższe linki i naucz się śpiewać 
piosenki ,, Orkiestrydęte’- podręcznik s. 
136

https://www.youtube.com/watch?
v=fcvqLRCQ2tA 

Podręcznik       Elżbieta Karczewska
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wersja karaoke

https://www.youtube.com/watch?
v=zwwOIoohtO0

Układ ruchowy do piosenki.

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

Zapoznaj się z informacjami na temat 
orkiestr dętych- podręcznik s. 139.

3 JĘZYK ANGIELSKI S: Zero conditional-

zerowy tryb warunkowy.

*Poznaję konstrukcję zerowego trybu 
warunkowego

*Pod tematem lekcji zapisz w zeszycie:

Zdanie w zerowym trybie warunkowym opisuje
ogólną zasadę, coś, co dzieje się zawsze, jeśli 
zostanie spełniony określony warunek.

Schematy, którymi będziemy się posługiwać, 
stosując tą konstrukcję.

1)If Present simple, present simple.

2)Present simple IF present simple.

Np.

If John sees a wasp, he always runs away.

*Szczegółowe informacje i omówienie tego 
trybu warunkowego znajdziecie w linku 
poniżej. Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania,
koniecznie obejrzyj ten film!

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

*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:

4,5,6,8/72-73.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Film instruktażowy

Małgorzata Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Rozpoznawanie figur 
przestrzennych - zadania.

Cel: Uczeń umie określić rodzaj bryły na 
podstawie jej rzutu. Umie rozwiązać 
zadanie tekstowe nawiązujące do 
elementów budowy danej bryły. 
1. Zapisz temat: Rozpoznawanie figur 
przestrzennych - zadania.
2. Wykonaj w zeszycie zad. 2 i 3 s. 216 
oraz zad. 7 i 8 s. 217 (podręcznik).
Termin wykonania do 22.05.2020.

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

https://www.youtube.com/watch?v=pDiJqzegfOc
https://www.youtube.com/watch?v=pDiJqzegfOc
https://www.youtube.com/watch?v=zwwOIoohtO0
https://www.youtube.com/watch?v=zwwOIoohtO0


5 GODZ. WYCH.
Dzień Matki.

Cel: Uczeń ma szacunek do jej pracy i 
poświęcenia. Potrafi przygotować 
życzenia dla Mamy.
1. Przygotuj dla swojej Mamy według 
uznania laurkę i życzenia, piosenkę, czy 
mały upominek.

 Laurka, życzenia, piosenki, 
upominek.

Anastazja Szczygieł
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