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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 5 maja 2020 roku - WTOREK

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 RELIGIA Bóg, Honor, Ojczyzna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
2.Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku s. 157-159.
3.Wykonaj zad 1 i 2 s. 55 w zeszycie 
ćwiczeń.
4. Zapisz do zeszytu pod tematem 
odpowiedź na pytanie:
Co znaczy być patriotą w dzisiejszych 
czasach?
Zachęcam do odmawiania Litanii 
Loretańskiej z rodziną w domu.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: Porównanie czasów-

Present simple i Present

Perfect.

Znam różnice między czasami Present 
Simple i Present Perfect
Z podręcznika:
*na str 93 przepiszę tabelkę porównującą 
dwa czasy do zeszytu
*przeczytam notatkę przygotowaną przez 
nauczyciela i zamieszczoną na Classroom
* dodatkowo skupię swoją uwagę na 
zasadach stosowania for/since w czasie 
present perfect i przepiszzę właściwą,
wskazaną część z notatki zamieszczonej 
na Classroom

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń
Quizy online
Notatka przygotowana przez 
nauczyciela

Małgorzata Grzegorczyk

mailto:palecznica@poczta.fm,
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*przećwiczę zasady używania for/since w
zdaniach z czasem present perfect 
wykonując i samodzielnie sprawdzając 
quizy podane pod linkami

https://www.ang.pl/cwiczenia/801/present
-perfect-since-for

https://www.ang.pl/cwiczenia/805/present-
perfect-since-for

https://www.ang.pl/cwiczenia/1774/presen
t-perfect-since-for
Zeszyt ćwiczeń:
*wykonam:4,5,6/66

3 BIOLOGIA Budowa ptaków. 1. Zapisz temat lekcji.                                        
2. Przeczytaj temat w podręczniku s.119-124, a
następnie wejdź w link i zapoznaj się z treścią 
tematu:      
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S     
3. Zapisz w zeszycie:                                          
a) Środowisko życia- występują na lądzie, 
niemal we wszystkich zakątkach kuli 
ziemskiej.                                                           
b) O ich szerokim rozprzestrzenieniu 
zadecydowały przede wszystkim:                      
- stałocieplność ( zdolność utrzymania stałej 
temperatury ciała, niezależnie od temperatury 
otoczenia)                                                           
- zdolność do aktywnego lotu.                           
3.Rodzaje piór:                                                   
a) pióra konturowe: lotki, sterówki, pióra 
pokrywowe                                                         
b) pióra puchowe.                                               
4.Schemat budowy pióra konturowego – 
wykonaj schematyczny rysunek wraz z opisem 
( podręcznik s. 121).                                           
4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad.1,2 s.97-
98 oraz zad.6 s.99.                                              
Dla chętnych : zad.4, 5 s.98 ( wykonaj także 
zdjęcie wykonanego doświadczenia).                
Termin: do 12.05.2020.                                      

Maryla Staszek
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5. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na
mail nauczyciela:                         
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com

4 JĘZYK POLSKI Jest w człowieku taka

mądrość… (lekcja 1)

Cel: Uczeń powtarza wiadomości z 
zakresu podstawy programowej. 
Czytanie ze zrozumieniem.

1.Przeczytaj tekst 1. pt. „U króla 
Midasa” i zrób do niego ćwiczenia 
powtórzeniowe 1-13.

W razie wątpliwości pytaj 
nauczyciela.

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1-13 str. 62-
68.

Sprawdzian wiadomości – 19 
maja - wtorek

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Próba szybkości. I. Rozgrzewka - Ćwiczenia z piłką.
Wejdź na stronę: 
https://www.youtube.com/watch?
v=bujG6YmPjVY
 II. Test sprawności fizycznej Zuchory. Test 
służy samoocenie.
Diagnozę sprawności fizycznej robimy 2 razy 
w roku szkolnym, dlatego nie zdziwcie się, że 
próbę robicie drugi raz.
W Indeksie sprawności fizycznej Zuchory 
możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości.
2. Próba skoczności.
3. Próba siły ramion.
4. Próba gibkości.
5. Próba wytrzymałości.
6. Próba siły mięśni brzucha.
 Dzisiaj wykonacie pomiar szybkości.
SZYBKOŚĆ
Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko 
unosząc kolana i klaszcząc pod
uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć.
K/M
1 pkt. – 12 klaśnięć/15 klaśnięć
2 pkt. – 16 klaśnięć/20 klaśnięć
3 pkt. – 20 klaśnięć/25 klaśnięć
4 pkt. – 25 klaśnięć/30 klaśnięć
5 pkt. – 30 klaśnięć/35 klaśnięć
6 pkt. – 35 klaśnięć/40 klaśnięć

https://www.youtube.com/watch?
v=bujG6YmPjVY

Test sprawności fizycznej- aplikacja 
Classroom

Maryla Staszek
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Pomiaru dokonaj w obecności rodzica.
Swój wynik podaj na adres mailowy 
nauczyciela.
Możesz zapoznać się z instrukcją, jak zbadać
szybkość – przesłany Test Sprawności 
Fizycznej (aplikacja Classroom).

6 TECHNIKA Elementy elektroniki. Cel: Uczeń rozpoznaje elementy 
elektroniczne: rezystory, diody, 
tranzystory, kondensatory, cewki.
1. Zapisz temat pismem technicznym 
(litery wielkie) do zeszytu  Elementy 
elektroniki.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 
str. 54. 
3. Zapisz w zeszycie czym zajmuje się 
elektronika?
4. Zapisz w zeszycie tabelkę „Przykłady 
elementów elektronicznych”.
5. Termin wykonania 12. 05. 2020. 
Wykonane zadanie prześlij w formie 
zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik do techniki dla klasy 6 
„Jak to działa?” Zeszyt do techniki. 

Anastazja Szczygieł
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