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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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 Graniastosłupy proste (cd.). Cel: Uczeń umie wskazać elementy 
graniastosłupów prostych. Potrafi nazwać 
graniastosłup prosty w zależności od 
podstawy.
1. Zapisz temat: Graniastosłupy proste (cd).
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich 
zajęć.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 4s. 
38/ 39. 
Termin wykonania do 03.06.2020.

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

 Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Republika Francuska. 1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku s. 190-192.

3.Odpowiedz ustnie na pytania:

- W jakich okolicznościach doszło do 
ustanowienia Republiki Francuskiej?

- Na czym polegały rządy terroru 
sprawowane przez jakobinów?

- Czym charakteryzowały się rządy 
dyrektoriatu?

4.Wykonaj zad.1,2,3,4,5 s. 96-97.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń       Elżbieta Karczewska
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3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie techniki rzutu 
piłeczką palantową.

Cel: Przypomnisz sobie oraz udoskonalisz 
umiejętność rzutu na odległość.

1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń (potrzebny obszar gdzie możesz rzucać 
piłką) na zewnątrz oraz piłkę lub inny miękki

okrągły przybór, którym możesz rzucić.

Rozgrzewka: Wyznacz sobie odcinek o długości 
5 -10 metrów:

•Piłka w rękach, rzut do góry, krążenie ramion w
tył.

•Piłka w rękach, rzut do góry, krążenie ramion w
przód.

•Piłka w rękach, rzut do góry, chwyt w wyskoku.

•Piłka w rękach, marsz z wysokim unoszeniem 
kolan, przekładaj piłkę pod kolanami.

•Piłka w rękach, marsz wykrokami, przekładaj 
piłkę pod kolanami.

•Trucht, podrzut piłki, klaśnięcie za plecami, 
chwyt piłki.

•Trucht, podrzut piłki, chwyt za plecami.

Obejrzyj film instruktażowy z ćwiczeniami:

https://www.youtube.com/watch?
v=UwDQ2gmrYoQ

•Wykonaj ćwiczenia nauczające rozbiegu oraz 
rzutu piłką.

Rozciąganie: Wykonaj kilka ćwiczeń 
rozciągających.

https://www.youtube.com/watch?
v=UwDQ2gmrYoQ

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI O pomyśle, który przyszedł 
do głowy.

Poetyckie środki wyrazu.

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście 
literackim: epitet, przenośnię, uosobienie, 
powtórzenie oraz określa ich funkcje.
1.Przeczytaj kolejny utwór W. Szymborskiej 
„Pomysł” o procesie powstawania wiersza.
2.Przypomnij sobie, co wiesz o środkach 
poetyckich s. 23, 24 oraz rytmie s. 26 w zeszycie
ćwiczeń.
Zrób ćw. 1,2,3,4,6/23-26
3.Chętni uczniowie mogą zrobić pozostałe 
ćwiczenia a także minisprawdzian.

Podręcznik s. 348-349
Zeszyt ćwiczeń s. 23-27

Przygotujcie karty pracy z 
notatkami dotyczącymi
„Hobbita” – 2 czerwca do tego 
wrócimy.

Joanna Baran

5 JĘZYK ANGIELSKI S: First conditional-

ćwiczenia dodatkowe

Utrwalam konstrukcję I trybu warunkowego*Na
podstawie informacji z wczorajszej lekcji- film, 
notatka, przykłady, rozwiążę dwa quizy a ich 

Quizy online

Przygotowujemy się do kartkówki 

Małgorzata Grzegorczyk
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utrwalające. wyniki prześlę na maila do 02 czerwca. 
Wchodząc w quizy, rozwiązujemy je online(nie 
drukujemy), następnie na dole strony naciskamy 
FINISH. Kolejno pojawi się Wam pytanie:
What do you want to do? Klikacie- Check my 
answers. Na górze strony powinno wyświetlić 
Wasz wynik i ile pkt na ile uzyskaliście. 
Wysyłając do mnie screen Waszego wyniku, 
zadbajcie o to, aby wykonany był jak najbardziej
poprawnie- co najmniej 75% prawidłowych
odpowiedzi.

Quiz 1
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/
English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_co
nditional/First_conditional_pk180qg

Quiz 2
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/
English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_co
nditional/First__conditional_io27135jb

ze słówek - słówka ze słowniczka z 
rozdziału 8

Termin 2 czerwca.
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