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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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 Nasz Patron – Kardynał
Stefan Wyszyński.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
28. maja 1981 roku zmarł Kardynał Stefan 
Wyszyński – Prymas Polski. Od 2011 roku jest on 
patronem naszej szkoły . Na 7 czerwca 2020 roku 
była zaplanowana beatyfikacja Kardynała, która 
została przełożona ze względu na obecną sytuację .
Każdego roku w maju nasza szkoła świętuje Dzień 
Patrona.
Niestety w tym roku również nie odbędą się te 
uroczystości.
Dzisiejszą katechezę poświęcimy osobie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.
1.Zapisz temat do zeszytu.
2. Zapoznaj się z poniższą prezentacją.
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/p
resentation-kardynal-stefan-wyszynski?
fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx
6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA
3. Odpowiedz na poniższe pytania ( wszystkie 
odpowiedzi znajdziesz w prezentacji)
a. Kiedy urodził się Kard. St. Wyszyński?
b. Ile miał rodzeństwa?
c. Jakie obrazy wisiały nad łóżkiem Stefana 
Wyszyńskiego?
d. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy zmarła mu 
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matka?
e. Kiedy St. Wyszyński otrzymał święcenia 
kapłańskie?
f. Gdzie ukrywał się podczas wojny?
g. W którym roku i do której diecezji został 
mianowany na biskupa?
h. Dlaczego nie mógł sam odebrać kapelusza 
kardynalskiego?
i. Wymień miejsca internowania Kard. St. 
Wyszyńskiego
j. Zapisz jedną z wielu ,, Złotych myśli” Kard. St. 
Wyszyńskiego.
Odpowiedzi prześlij na moją pocztę. Termin 27.05.
Wszystkich zainteresowanych poprawą oceny 
proszę o zgłaszanie się z zapytaniem na moją 
pocztę.
Pozdrawiam!

2 JĘZYK 
ANGIELSKI

S: That’s rubbish-

słownictwo związane z

zanieczyszczeniem

środowiska.

Poznaję słownictwo związane z zanieczyszczaniem
środowiska
*Czytamy tekst na str 106 w podręczniku i na
podstawie tekstu wykonujemy zad2,3/106-odp do
zeszytu.
*Przepisujemy i tłumaczymy słownictwo ze str107
vocabulary.
*Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy:
1,2,3,4/74.

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń
Przygotowujemy się do 
kartkówki ze słówek-
słówka ze słowniczka z 
rozdziału 8
Termin 2 czerwca.

Małgorzata Grzegorczyk

3 BIOLOGIA Ssaki- kręgowce, które 
karmią młode mlekiem.

Cele: Poznasz miejsca występowania ssaków i ich 
przystosowania do życia w tych środowiskach. Dowiesz 
się, w jaki sposób rozmnażają się ssaki i jak wygląda ich 
rozwój.                                                                             
1.Przeczytaj tekst z podręcznika i zapisz w zeszycie temat
lekcji.                                                                                   
2.Notatka do zeszytu (może być wykonana w formie 
mapy mentalnej „Ssaki”):                                                   
SSAKI                                                                               
*środowisko życia                                                              
a)wodne- jeziora i rzeki, morze                                           
b)lądowe- las, pola, łąki, pod ziemią, latające                    
*budowa zewnętrzna ciała                                                

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Maryla Staszek



a)odcinki: głowa, tułów, dwie pary kończyn, ogon          
b)zróżnicowane kończyny- do biegania, skakania, 
grzebania, latania                                                                 
*skóra i jej wytwory                                                          
a)gruba                                                                                 
b)wytwory                                                                           
- włosy                                                                                 
- gruczoły – łojowe, potowe, mlekowe                              
*oddychanie                                                                       
a) płuca zbudowane z pęcherzyków płucnych                    
- duża powierzchnia wymiany gazowej                              
- oplecione gęstą siecią naczyń krwionośnych.                   
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń – zad. 1,2,3,7,8,9 
s.106-110 oraz doświadczenie biologiczne s. 109.             
Termin: do 2 czerwca.

4 JĘZYK POLSKI Budowa zdania złożonego. 
Interpunkcja zdania 
złożonego (lekcja 3).

Cel: Uczeń poprawnie rozpoznaje typy 
wypowiedzeń.

Poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.

1.Wiesz już, co to są zdania złożone: 
podrzędnie i współrzędnie, a także spójniki 
podrzędności oraz współrzędności, umiesz 
narysować wykres. W zdaniu złożonym 
obowiązują znane Ci zasady interpunkcyjne.

2. Przypomnij sobie te zasady – podręcznik s. 
342, zeszyt ćwiczeń s. 137.

Zrób ćw. 1-7/136-139.

Zdjęcie ćw. 3/137 przyślij do sprawdzenia.

Podręcznik s. 338-342

Zeszyt ćwiczeń s. 136-139

Przygotujcie karty pracy 
(udostępnione są w

Classroom) z notatkami 
dotyczącymi „Hobbita” –

na początku czerwca do 
tego wrócimy.

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Atak szybki formą 
kontrataku po zbiórce piłki.

Cel: Nauczysz się, w jaki sposób organizować się w grze 
w ataku i w jaki sposób tworzyć przewagę nad 
przeciwnikiem.
1.Obejrzyj film: https://youtu.be/_iZyUcH1HjE
2.Postaraj się zapamiętać jak najwięcej ćwiczeń, które 
podnoszą poziom umiejętności gry w ataku. Przygotuj 
sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Poproś rodzica o 
pomoc.
3.Wykonaj po 20 powtórzeń zatrzymania na jedno tempo 
oraz na dwa tempa bez piłki: 
https://youtu.be/jSUU74U6yQk
4.To samo ćwiczenie wykonaj z dowolną piłką jednak 

 https://youtu.be/_iZyUcH1HjE

  https://youtu.be/_iZyUcH1HjE

Maryla Staszek
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tym razem po zatrzymaniu, podaj piłkę do rodzica.
5.Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających.

6 TECHNIKA Z mechatroniką w 
przyszłość.

Cel: Uczeń  zna przykłady i zastosowania 
mechatroniki.
1. Zapisz temat pismem technicznym do zeszytu      
Z mechatroniką w przyszłość.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  str. 61. 
3. Zapisz w zeszycie „Praca z infografiką” 1, 2 s. 61
4. Termin wykonania do 02. 06. 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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