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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 Polscy poeci wyróżnieni

Nagrodą Nobla (cd.).

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście 
literackim środki
poetyckie.
1.Zapoznaj się z życiorysem Czesława 
Miłosza.
2.Przeczytaj dwa jego wiersze 
zamieszczone w podręczniku.
3.Wybierz jeden, przeanalizuj go treść. 
Wypisz środki
poetyckie z jednym przykładem.
(epitet, porównanie, przenośnia, 
uosobienie, ożywienie,
powtórzenie)

Podręcznik s. 344-346

Zeszyt.

Przygotujcie karty pracy 
(udostępnione są w

Classroom) z notatkami 
dotyczącymi „Hobbita” –

2 czerwca do tego wrócimy.

Joanna Baran

2 MUZYKA Z dziejów muzyki-

barok. Jan Sebastian

Bach.

Barok to epoka trwająca od XVII do 
połowy XVIII wieku.

Kompozytorzy tworzyli wówczas muzykę 
zgodnie z zasadami polifonii.

1.Wyjaśnij pojęcie polifonia.

2. Jan Sebastian Bach jest 
najwybitniejszym przedstawicielem

muzyki baroku.

3. Posłuchaj utworu Zbigniewa 

Podręcznik.       Elżbieta Karczewska
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Wodeckiego ,, Zacznij od Bacha

https://www.bing.com/videos/search?
q=Zacznij+od+Bacha+Zbigniew&amp;doc
id=608039219940229895&amp;mid=71D
90A9B4B6A938AFA6071D90A9B4B6A9
38AFA60&amp;view=detail&amp;FORM
=VIRE

4.Wysłuchaj utworu Jana Sebastiana 
Bacha ,,Koncert na dwoje skrzypiec”

https://www.bing.com/videos/search?
q=Jan+Sebastian+Bach+Koncert+na+dwoj
e+skrzypiec&amp;docid=6080483682338
75888&amp;mid=08CE9995E9DB2B54D
FC108CE9995E9DB2B54DFC1&amp;vie
w=detail&amp;FORM=VIRE

5.Uzupełnij kartę pracy dostępną przez 
Classroom.

Kartę pracy i wyjaśnione pojęcie polifonia 
prześlij na moją pocztę. Termin 29.05

3 JĘZYK ANGIELSKI S: First conditional- I tryb

warunkowy - 
wprowadzenie.

Poznaję konstrukcję I trybu warunkowego

*Zapoznam się z materiałami zamieszczonymi 
na Classroom- uważnie obejrzę film 
instruktażowy, przeczytam notatkę wykonaną 
przez nauczyciela, przepiszę wybrane 
fragmenty do zeszytu pod tematem lekcji.

*Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami,

wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:

5,6,8/75

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń
Film instruktażowy
Notatka przygotowana przez 
nauczyciela
Przygotowujemy się do kartkówki 
ze słówek-słówka ze słowniczka z 
rozdziału 8
Termin 2 czerwca.

Małgorzata Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Graniastosłupy proste. Cel: Uczeń zna cechy charakteryzujące 
graniastosłup prosty. Zna nazwy 
graniastosłupów prostych w zależności od 
podstawy.
1. Zapisz temat: Graniastosłupy proste.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 222.
3. Obejrzyj filmik!!!
https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-
jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-
prawidlowy?playlist=603

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

https://pistacja.tv/film/mat00520-co-
to-jest-graniastoslup-co-to-jest-
graniastoslup-prawidlowy?
playlist=603

Anastazja Szczygieł
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4. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 223.
5. Zapisz ćwiczenie B s. 223.
6. Zapisz zadanie 1 - 3 s. 224.
Termin wykonania do 29.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
szczygielanastazja3@gmail.com

5 GODZ. WYCH. Internet – dobrodziejstwo
czy zagrożenie?

Cele Uczeń: umie ocenić wiarygodność 
informacji w Internecie. Wie w jaki sposób
korzystać z encyklopedii multimedialnych.
Umie poszukiwać informacji w Internecie.
1. Zaloguj się w aplikacji Classroom dla 
zajęć Godzina wychowawcza. 

Materiały zamieszczone w 
aplikacji Classroom.

Anastazja Szczygieł
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