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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
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 MATEMATYKA Zadania tekstowe. Cel: Uczeń umie wyrazić treść zadania za 
pomocą równani i sprawdzić poprawność 
jego rozwiązania.
1. Zapisz temat: Zadania tekstowe.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 204.
3. Zapisz przykład wyróżniony na zielono 
s. 204.
4. Zapisz i rozwiąż Ćwiczenie s. 204.
5. Rozwiąż zadanie 1 s. 205. Pamiętaj! 
Rozwiązywanie zadań tekstowych za 
pomocą równań składa się z 5 etapów.
Termin wykonania 13.05.2020.

Podręcznik
Zeszyt do matematyki

Sprawdzian – 15.05.2020, piątek.

Anastazja Szczygieł

2 J. POLSKI Interpunkcja zdania

pojedynczego.

Cel: Uczeń poprawnie używa 
znaków interpunkcyjnych: przecinka.

1.Powtórzymy zasady dotyczące 
interpunkcji zdania pojedynczego. 
Przypomnij sobie te zasady z 
podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. 
Aby zapamiętać, zanotuj w zeszycie, 
przed jakimi spójnikami stawiamy 
przecinek, a przed jakimi nie.

Pamiętaj o szeregach połączonych 
bezspójnikowo.

Podręcznik s. 279-281

Zeszyt ćwiczeń część 1 !!!

str. 140-142.

Sprawdzian – 19 maja – wtorek.

Joanna Baran
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2.Dla utrwalenie zrób ćw. 1-2/140 z 
pierwszej części ćwiczeń.

3 GEOGRAFIA Rolnictwo Danii i Węgier Na podstawie treści zawartej w 
podręczniku na str. 98-103 proszę 
odpowiedzieć na następujące 
zagadnienia:
1. Wymień 4 zadania i funkcje 
rolnictwa
2. Jakie są warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju 
rolnictwawa Europie (3 przyrodnicze 
i trzy pozaprzyrodnicze)
3. Wymień po 3 cechy środowiska 
przyrodniczego Danii i Węgier 
wpływające na rozwój rolnictwa
4. Dokonaj porównania rolnictwa 
Danii i Węgier ( wymień po 3 cechy 
charkterystyczne)
Odpowiedzi proszę wysłać 
na pppawlas8@gmail.com do 18.05 

Podręcznik Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Ćwiczenia zwinnościowe.  Cele: Uczeń kształtuje siłę, zwinność, 
koordynację, gibkość. Uczeń stosuje
samoochronę.
1.Doskonalenie leżenia przerzutnego i dla 
chętnych obrotu motyla.
2. Zapoznaj się z tekstem w aplikacji 
Classroom.

Zapoznanie z tekstem w  Classroom Maryla Staszek

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Hartowanie organizmu.  Cele: Uczeń zna zasady hartowania 
organizmu.

1.Zapoznaj się z tekstem w aplikacji 
Classroom.

Zapoznanie z tekstem w Classroom Maryla Staszek
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