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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 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 Rozpoznawanie figur 
przestrzennych.

Cel: Uczeń zna pojęcia: graniastosłup, 
ostrosłup, walec, stożek, kula. Zna pojęcia 
charakteryzujące graniastosłup, ostrosłup, 
walec, stożek, kulę.  
1. Zapisz temat: Rozpoznawanie figur 
przestrzennych.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 212.
3. Wykonaj w zeszycie rysunek 
graniastosłupa prostego (fioletowy) i jego 
opis s. 212.
4. Wykonaj ustnie ćwiczenie A, B s. 212.
5. Zapoznaj się z tekstem s. 213. 
6. Wykonaj w zeszycie rysunek walca i 
jego opis s. 213.
7. Wykonaj ustnie ćwiczenie C s. 213.
8. Wykonaj w zeszycie rysunek ostrosłupa 
i jego opis s. 213.
9. Wykonaj ustnie ćwiczenie D s. 213.
10. Zapoznaj się z tekstem s. 214/215.
11. Wykonaj w zeszycie rysunek stożka i 
kuli oraz ich opis s. 214/215.
12. Wykonaj do oceny ćwiczenie G s. 214.
Termin wykonania do 20.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


2 J. POLSKI Piszemy dedykacje i

podziękowania.

Cel: Uczeń tworzy spójne 
wypowiedzi w następujących

formach gatunkowych: 
podziękowanie, dedykacja.

1.Dedykacje i podziękowania to 
teksty okolicznościowe, bardzo miłe 
dla odbiorców. Przeanalizuj te teksty 
w podręczniku, przeczytaj, jak 
należy je pisać i jaką role może 
pełnić w nich cytat.

2.Zrób ćw. 1-3/52-53. (Tego nie 
będzie na sprawdzianie.)

Podręcznik s. 322-323

Zeszyt ćwiczeń s. 52-53.

Sprawdzian – 19 maja – wtorek.

Joanna Baran

3 GEOGRAFIA
Przemysł i usługi we 
Francji

 Proszę o przeczytanie tematu.
Po zapoznaniu się z tematem proszę
uzupełnić kartę pracy dołączoną do 
materiału na classroom.
Kartę pracy proszę przesłać na 
adres pppawlas8@gmail.com do 
25.05 (może być zdjęcie lub zrzut 
ekranu, ale najlepiej dokument 
uzupełniony). Karty pracy są na 
ocenę.
W wiadomości proszę napisać imię, 
nazwisko, przedmiot i temat. 

Podręcznik, karta pracy Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalimy

umiejętności techniczne 
w grach i zabawach 
siatkarskich.

 Cel: Utrwalisz wiadomości oraz 
udoskonalisz swoje umiejętności 
techniczne w siatkówce.
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń oraz piłkę. (Jeżeli nie masz
piłki do siatkówki, możesz wykorzystać 
dowolną miękką piłkę).
2.Poproś rodzica lub rodzeństwo do 
zabawy:
ZABAWA NR 1
Wykonaj jak największą ilość odbić piłki 
sposobem górnym nad sobą w
następujących pozycjach: stojąc/ w siadzie
skrzyżnym / w siadzie prostym /
w leżeniu tyłem. Po każdej rundzie osoba, 

https://youtu.be/BgYzpTOSKHM
Maryla Staszek

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8@gmail.com&authuser=0
https://youtu.be/BgYzpTOSKHM


która odbiła piłkę mniejszą ilość
razy robi tyle przysiadów ile wynika z 
różnicy w ilości odbić osoby wygranej i
przegranej.
ZABAWA NR 2
Jeżeli ćwiczysz sam/sama znajdź kawałek 
wolnej ściany w pokoju lub na
zewnątrz (zapytaj rodziców o pozwolenie).
Jeżeli masz współćwiczącego
ćwiczcie razem. Stań w odległości ok. 1 
metra od ściany / 2 metry od
współćwiczącego:
•Przyjmij wysoką postawę siatkarską z 
piłką nad głową. Odbij piłkę o ścianę i
chwyć w ręce w pozycji wysokiej. 
Powtórz ćwiczenie kilkanaście razy.
Zobacz filmik, jak poruszać się po boisku:
https://youtu.be/BgYzpTOSKHM
•Tym razem po rzucie piłki w ścianę (rzut 
delikatnie w bok) spróbuj wykonać
jeden lub dwa kroki odstawno-dostawne w
lewą i w prawą stronę. Zrób po
15 powtórzeń.
• Ćwiczenia powtórz przyjmując niską 
pozycję siatkarską.
•Spróbuj odbijać piłkę sposobem oburącz 
górnym o ścianę nie łapiąc piłki w
ręce tylko odbijając. Wykonaj kilka 
ćwiczeń rozciągających.

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Gry i zabawy

doskonalące odbicia

górne i dolne.

Cel: Dowiesz się, w jaki sposób zwiększać
swoje umiejętności odbicia piłki w 
siatkówce oraz przypomnisz sobie 
podstawowe pozycje wyjściowe do 
ćwiczeń.                                                     
1.Obejrzyj film z którego dowiesz się jak 
można ćwiczyć odbicia w domu          
https://youtu.be/ynHHzDQJ9VY 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń oraz piłkę. (Jeżeli nie masz piłki 

Ćwiczenia

https://youtu.be/ynHHzDQJ9VY

Maryla Staszek

https://youtu.be/ynHHzDQJ9VY
https://youtu.be/BgYzpTOSKHM


do siatkówki, możesz wykorzystać 
dowolną miękką piłkę).                               
3.Poproś rodzica lub rodzeństwo do 
zabawy:                                                       
•ustawcie się ok 2 m od siebie                     
•jedna osoba rzuca piłkę, a druga ma za 
zadanie odbić piłkę nad sobą sposobem 
górnym, po czym złapać piłkę w postawie 
wysokiej (jeżeli jej się nie uda musi 
klęknąć na 1 kolano)                                   
•następuje zamiana ról, osoba która piłkę 
rzuca, a ta która rzucała odbija nad sobą i 
łapie.                                                            
•Po każdej nieudanej próbie twoim 
zadaniem jest: klęk na jednym kolanie - 
klęk prosty (na obydwu kolanach) - siad 
klęczny – siad skrzyżny - siad prosty - siad
rozkroczny-leżenie przodem(bez odbicia, 
tylko chwyt).                                               
•Kto nie złapie piłki w leżeniu przodem 
przegrywa. Po wszystkim wykonaj kilka 
ćwiczeń rozciągających.
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