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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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 Pole powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu.

Cel: Uczeń zna pojęcie siatki bryły. Zna wzór 
na obliczanie pola powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu. 
1. Zapisz temat: Pole powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 219.
3. Narysuj w zeszycie siatkę prostopadłościanu 
i sześcianu.
4. Obejrzyj filmik!!!
https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-
powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu?
playlist=510
5. Wykonaj w zeszycie ćw. C s. 219.
6. Wykonaj zadanie 5 i 6 s. 220 oraz 7 i 9 s. 
221  (zad. 9 popatrz na jednostki).
Termin wykonania do 27.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

https://pistacja.tv/film/mat00247-
pole-powierzchni-
prostopadloscianu-i-szescianu?
playlist=510

Anastazja Szczygieł

2 JĘZYK POLSKI Budowa zdania złożonego

(lekcja 2).

Cel: Uczeń poprawnie rozpoznaje typy 
wypowiedzeń.
Poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.
1. Wiesz już, co to są zdania złożone: 
podrzędnie i współrzędnie, a także spójniki 
podrzędności oraz współrzędności. Wiesz, 

Podręcznik s. 338-342

Zeszyt ćwiczeń s. 128-130.

Classroom – prezentacja, zdjęcia.

Zeszyt.

Przygotujcie karty pracy z 

Joanna Baran
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jak narysować wykresy.
2.Zrób ćw. 4-9/128-160. Wskazówki w 
Classroom. Zwracaj uwagę na odpowiedni 
spójnik.

notatkami dotyczącymi

„Hobbita” – na początku czerwca 
do tego wrócimy.

3 GEOGRAFIA
Energetyka w Europie

Proszę zalogować się na gmail i oczekiwać na 
link do rozmowy w poniedziałek o godzinie 
12.00, gdyż lekcję poprowadzę online. 

Meet Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Rzuty do kosza z różnych 
pozycji wzorowane na

technikach sportowych.

Doskonalenie dwutaktu. 

Cel: Zwiększysz swoją celność w rzutach 
ręką wiodącą i nie wiodącą.
1.Przygotuj sobie pojemnik o średnicy ok. 40
cm.
Weź dowolną piłkę dobrze napompowaną.
2.Zaproś rodziców lub rodzeństwo do 
rywalizacji.
3.Wykonaj krótką 5 minutową rozgrzewkę.
4.Ustaw się 3 kroki od pojemnika i wykonaj 
po 10 rzutów każdą ręką w wyskoku obunóż 
w górę.
5.W każdej kolejnej rundzie ustawiaj się o 
krok dalej.
6. Zapoznaj się z techniką wykonania 
dwutaktu (zobacz filmiki).
Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających duże 
grupy mięśniowe
https://youtu.be/dZgVxmf6jkA

 https://www.youtube.com/watch?
v=d5W1dPE111E rzuty z biegu 
oraz wyskoku koszykówka

https://www.youtube.com/watch?
v=WxWU9z354Gcdwutakt

Maryla Staszek

5 WYCHOWANIE  
FIZYCZNE

Doskonalimy elementy  
techniczne w mini koszykówce.

Cel: Nauczysz się kozłować piłkę slalomem.
1.Znajdź sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń.
2.Ustaw 5 plastikowych butelek w odległości
50cm od siebie w prostej linii. Zamiast 
butelek możesz wykorzystać dowolne
przedmioty np. maskotki itp.
3.Użyj dowolnej dobrze napompowanej 
piłki.
4.Kozłuj piłkę prawą ręką slalomem 
pomiędzy pachołkami do ostatniego 

Maryla Staszek
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pachołka i z powrotem 15 razy. Zmień rękę.
5.Kozłuj piłkę prawą i lewą ręką na zmianę
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