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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku - Piątek

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 Sprawdzian wiadomości z 
działu „Wyrażenia 
algebraiczne i równania”.  

1. Zapisz temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Wyrażenia
algebraiczne i równania”.  
2. Rozwiąż zad. 1 – 8 s. 93/94 (z. ć.) 
3. Wykonane zadania prześlij do sprawdzenia w dniu 15 maja 
w formie zdjęcia  na adres: szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt ćwiczeń. Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości
z działu V.

W dniu dzisiejszym będziemy powtarzać wiadomości z
działu V. Bardzo proszę o wykonanie ćwiczeń ze s. 182.
Ćwiczenia stanowią zagadnienia do sprawdzianu, który
odbędzie się w środę 20 maja. Ćwiczenia możecie
opracować ustnie lub pisemnie, ważne abyście zapamiętali.
Oprócz ćwiczeń proszę wyjaśnić daty ( są bardzo ważne
przy zadaniach dotyczących porządku chronologicznego):
1717,1768,1772,1773,1765, 1788-1792, 3.V.1791,
1793,1794,1795,
Postacie: Stanisław Leszczyński, Stanisław August
Poniatowski, Stanisław Konarski, Tadeusz Rejtan, Tadeusz
Kościuszko, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Jan
Kiliński,
Możecie wykonać również zadania z zeszytu ćwiczeń s. 92,
93 , które pomogą utrwalić wiadomości.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Skok w dal z miejsca. I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
1.trucht w miejscu (2 minuty)

Test sprawności fizycznej- 
Classroom

Maryla Staszek
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2.krążenia głowy (10 powtórzeń);
3.krążenia ramion (po ok. 10 powtórzeń do przodu i do tyłu);
4.krążenia bioder (po 10 w każdą stronę);
5.krążenia kostek i nadgarstków.
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed siebie i
jednej nogi za siebie, utrzymać równowagę przez 1-2 
sekundy; zrobić po 5 powtórzeń na każdą nogę);
7.brzuszki (20 powtórzeń);
8.rowerek (brzuszki z przyciąganiem łokcia do 
przeciwległego kolana; 10 powtórzeń);
9.leżenie na brzuchu, unoszenie jednocześnie ramion i nóg do
góry ruchem sprężynującym; (10 powtórzeń);
10.pompki (10 powtórzeń)
11.przysiady; (20 powtórzeń);
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej (w 
staniu dociągnięcie kolana do klatki piersiowej, a następnie tę 
samą nogą duży krok w przód, ugięcie kolan, powrót do 
pozycji wyjściowej, dociągnięcie drugiej nogi i
powtórzenie całej sekwencji; po 10 powtórzeń na każdą 
nogę);
II Konkurencje skocznościowe w lekkoatletyce:
- skok w dal
-skok wzwyż
-skok o tyczce
III Skok w dal z miejsca.
SKOCZNOŚĆ
Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami.
Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na 
progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach - 
zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w przód 
z odbicia obunóż.
K/M
1 pkt – 5 stóp
2 pkt – 6 stóp
3 pkt – 7 stóp
4 pkt – 8 stóp
5 pkt – 9 stóp
6 pkt – 10 stóp
Zadbaj o bezpieczne miejsce do wykonania zadania.
Swój wynik podaj na adres mailowy nauczyciela. Termin: do 
19 maja. Zadanie obowiązkowe.



4 J. POLSKI Powtórzenie wiadomości. Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy

programowej.

1.Przeczytaj tekst pt. „Skrzydlaci jeźdźcy”.

2.Zrób zadania 1-9/319.

3.Przejdź do Classroom i postępuj zgodnie z instrukcją.

Pracę wyślij dzisiaj do sprawdzenia!!!

Podręcznik s.318-319.

Zeszyt.

Classroom.

Joanna Baran

5 J. ANGIELSKI S: Explorers’ Club-
Materials.

Utrwalam słownictwo związane z materiałami
*Przeczytam tekst na str 100 w podręczniku o 
wyścigach psich zaprzęgów. Słownictwo kluczowe, 
oznaczone jest na niebiesko i jest przetłumaczone w 
słowniczku pod tekstem.
*Na podstawie tekstu w zeszycie wykonam zadanie na 
str 101- przeczytaj i znajdź informacje w tekście.
*W ćwiczeniach na str 93 wykonam: 1,2,3,4
Zad 2,4 w zeszycie.

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata
Grzegorczyk
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