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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 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 100 lecie urodzin
świętego Jana Pawła II.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
18 maja będziemy świętować 100 
urodziny świętego Jana Pawła
II. Był to 264 papież . Był człowiekiem 
wyjątkowym, tak jak wyjątkowa jest 
historia jego życia. (przekonacie się po 
filmie).
1.Zapisz temat do zeszytu: 100 lecie 
urodzin świętego Jana Pawła II.
2.Obejrzyj film otwierając poniższy link.
https://www.youtube.com/watch?
v=r57XFHhdorg&amp;list=RDCMU
Cd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&amp;in
dex=2&amp;fbclid=IwAR2pX6A
Rzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1
MyL2EbWgHjzNN1FDI
eKmlY
3. Na podstawie filmu zapisz w zeszycie 
10 zdań dotyczących św. Jana Pawła II. 
10-9 zdań – 6,
8- 7 zdań – 5, 6- 5 zdań -4, 4-3 zdania – 3.
4. Zdjęcie pracy prześlij na moją pocztę.
Termin – 13.05.

https://www.youtube.com/watch?
v=r57XFHhdorg&amp;list=RDCMU
Cd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&am
p;index=2&amp;fbclid=IwAR2pX6A
Rzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4
K1MyL2EbWgHjzNN1FDI
eKmlY

Elżbieta Karczewska

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


2 JĘZYK ANGIELSKI S: Project- Useful gadgets

I can’t live without.

Wykonam projekt o przydatnych 
przedmiotach życia codziennego bez 
których nie wyobrażam sobie życia
Z racji tego, że w rozdziale 7 
rozmawialiśmy o przedmiotach
codziennego użytku, mam dla Was dziś 
inne niż zawsze zadanie.
Oto polecenie na dziś. Macie tydzień 
czasu na jego wykonanie, czyli do 19 
maja.
Nagram film i edytuję go dodając napisy 
w aplikacji InShot lib innej znanej mi 
appce (z możliwością edytowania).
Jeżeli ktoś nie zna tej aplikacji lub ma 
problem techniczny z jej 
zainstalowaniem, uruchomieniem lub 
obsługą, może nagrać zwykły filmik 
telefonem komórkowym bez 
konieczności
edytowania. Wystarczy przy filmowanych
rzeczach ustawić kartki z angielskimi 
nazwami tych przedmiotów. Można 
wykorzystywać nazwy, które poznaliśmy 
w tym rozdziale, jak również
wprowadzić nowe słownictwo. Czas 
trwania 1 min-1,5. Nie musi być dłuższy.
Jaki filmik ma wyglądać? Możecie 
wzorować się na tym przykładzie.
https://www.youtube.com/watch?
v=iG74QYt_GDQ&amp;feature=you
tu.be&amp;fbclid=IwAR3yUDT9u_6KS
3E3VlsUOdH0hdHP6cpuoUuuoV
ya2Bv62ydPvGkQD7qWZCQ
Dobrej zabawy!

Link do przykładowego filmu Małgorzata Grzegorczyk

3 BIOLOGIA Przystosowania

ptaków do lotu.

Rozmnażanie się i

rozwój ptaków.

 Przeczytaj tekst z podręcznika o 
charakterystycznych cechach ptaków i ich 
budowie ciała i zapisz w zeszycie temat lekcji. 
Notatka do zeszytu:                                            
1.Wybrane przystosowania ptaków do lotu:      
- aerodynamiczny kształt ciała                           

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?
v=P1L0fAArQkg

Maryla Staszek



- pokrycie piórami                                              
- pneumatyczne kości (lekki szkielet)                
- kończyny przednie przekształcone w skrzydła
- silnie rozwinięte mięśnie piersiowe                 
- grzebień mostka                                               
- worki powietrzne.                                            
2. Worki powietrzne – dodatkowy element 
układu oddechowego ptaków.                            
Dzięki nim, ptaki zarówno podczas wdechu jak
i wydechu mają w płucach powietrze.               
3. Ptaki są jajorodne, zarodek rozwija się w 
jaju poza organizmem samicy, zapłodnienie 
jest wewnętrzne.                                                 
4. Zapoznaj się z rysunkiem budowy jaja 
zamieszczonym w podręczniku.                         
5. Budowa jaja ptaka, rola elementów 
budujących jajo ( uzupełnij tabelę).                   
Element budowy funkcja                                
Skorupka wapienna                                            
Błony pergaminowe                                           
Białko                                                                 
Żółtko                                                                 
Skrętki białkowe                                                 
Komora powietrzna                                            
6. Zachowania godowe i opieka nad 
potomstwem: Uzupełnij miejsca 
wykropkowane).                                                 
- gniazdowniki -……………………………….
- zagniazdowniki - …………………............... 
Na zakończenie lekcji proszę obejrzeć krótkie 
filmy z życia ptaków:  
https://www.youtube.com/watch?
v=P1L0fAArQkg           
https://www.youtube.com/watch?
v=QqL1xegEdVI                                                
7. Praca domowa                                             
Wykonujemy zad.3 s.98, zad.7-9 s.100-101. 
Termin: do 19 maja.                                   

https://www.youtube.com/watch?
v=QqL1xegEdVI

4 JĘZYK POLSKI Interpunkcja zdania

pojedynczego (cd.).

Cel: Uczeń poprawnie używa 
znaków interpunkcyjnych: 
przecinka.

1.Nadal powtarzamy zasady 
dotyczące interpunkcji zdania

Podręcznik s. 279-281

Zeszyt ćwiczeń część 1 !!!

str. 140-142.

Sprawdzian – 19 maja – wtorek.

Joanna Baran

https://www.youtube.com/watch?v=QqL1xegEdVI
https://www.youtube.com/watch?v=QqL1xegEdVI
https://www.youtube.com/watch?v=P1L0fAArQkg
https://www.youtube.com/watch?v=P1L0fAArQkg


pojedynczego.

2.Dokończ ćw. 3-7/141-142 z 
pierwszej części ćwiczeń.

Zdjęcie ćw. 6-7 wyślij dzisiaj – 12 
maja do sprawdzenia namail 
nauczyciela.

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie „mostka” 
(leżenia łukiem-tyłem).  

Cel: Przypomnisz sobie, jak wykonać 
podstawowe ćwiczenia zwinnościowo-
akrobatyczne - podpór łukiem leżąc tyłem 
(mostek).
1.Obejrzyj filmik: 
https://youtu.be/oCOkBEWqVt8                   
(wykonuj tylko mostek z leżenia).
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń.
3.Poproś kogoś dorosłego o pomoc.
4.Jeżeli masz możliwość(pomoc dorosłego, 
bezpieczne miejsce do ćwiczeń)
postaraj się wykonać kilka ćwiczeń 
przygotowawczych do podporu łukiem
leżąc tyłem(mostek) oraz ćwiczenie właściwe.
PAMIĘTAJ !!!:
Jeżeli nikt nie jest w stanie Ci pomóc lub nie 
czujesz się bezpiecznie ogranicz się tylko do 
obejrzenia filmu i kilku prostych ćwiczeń 
przygotowawczych.
Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!
https://youtu.be/oCOkBEWqVt8

https://youtu.be/oCOkBEWqVt8
Maryla Staszek

6 TECHNIKA Rodzaje elementów 
elektronicznych.

Cel: Uczeń określa właściwości 
elementów elektronicznych.
1. Zapisz temat pismem technicznym 
(litery wielkie) do zeszytu  Rodzaje 
elementów elektronicznych.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku 
(WARTO WIEDZIEĆ, EKOWIADOMOŚĆ) 
str. 55. 
3. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2, MAM POMYSŁ 
s. 55.                                                            
Termin wykonania 19. 05. 2020. 

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

Anastazja Szczygieł

 

https://youtu.be/oCOkBEWqVt8
https://youtu.be/oCOkBEWqVt8
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