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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 maja 2020 roku - środa

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 Świadkowie wiary w Polsce 
wczoraj i dziś.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
2.W historii naszej Ojczyzny nigdy nie brakowało 
świadków wiary. Pierwszymi męczennikami na ziemiach 
polskich było Pięciu Braci Polskich, którzy: żyli w 
ubóstwie, prowadzili surowe praktyki postne, bardzo dużo 
się modlili, żyli w odosobnieniu. Zginęli oni zamordowani 
przez zbójców w 1003 roku. Innymi świadkami wiary było 
pięciu chłopców tzw. Poznańska Piątka, którzy zginęli w 
czasie II wojny światowej. O swojej wierze świadczyli 
poprzez służbę ministrancką, częste przyjmowanie Komunii
Świętej, modlitwę różańcową, zaangażowanie w Sodalicji 
Mariańskiej i salezjańskim oratorium, pielgrzymowanie na 
Jasną Górę.
3. Zapisz do zeszytu pod tematem notatkę podaną w 
punkcie 2.
4. Na podstawie notatki w zeszycie i wiadomości w 
podręczniku s. 161-162 wykonaj zad 1i 2 s. 56\57 w 
zeszycie ćwiczeń.
4. Prześlij na moją pocztę wykonane zadania.
Zachęcam do odmawiania Litanii Loretańskiej z rodziną w 
domu.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska
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2  HISTORIA Wybuch powstania

kościuszkowskiego.

1.Zapisz temat.
2.Przepisz notatkę do zeszytu.
W 1794 roku grupa patriotów polskich, którzy chcieli
przywrócić Polsce niepodległość zorganizowała 
powstanie przeciw Rosji. Na czele powstania stanął 
Tadeusz Kościuszko. Polacy odnieśli zwycięstwo w 
bitwie pod Racławicami.
3.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 
174-176.
4. Wykonaj zad. 2 w zeszycie ćwiczeń.
5. Przypomnij sobie daty: 1772, 1793, 1768,1773,
1765,1794.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
Elżbieta Karczewska

3 J. POLSKI Jest w człowieku taka
mądrość… (lekcja 2)

Cel: Uczeń powtarza wiadomości z zakresu podstawy

programowej. Czytanie ze zrozumieniem.

1.Przeczytaj tekst 2. pt. „Najlepsze życzenie” i zrób 
do niego ćwiczenia powtórzeniowe 14-18.

W razie wątpliwości pytaj nauczyciela.

Zeszyt ćwiczeń ćw. 14-18 str. 69-
70.

Sprawdzian wiadomości - 19 
maja - wtorek

Joanna Baran

4 MATEMATYKA Rozwiązywanie równań - 
ćwiczenia.

Cel: Uczeń umie rozwiązać proste równanie przez 
dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego. 
1. Zapisz temat: Rozwiązywanie równań -  ćwiczenia.
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1-5 s. 86. 
3. Termin wykonania 08.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Zeszyt do matematyki
Zeszyt ćwiczeń

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Rzeźba jako dziedzina sztuki 
– cechy charakterystyczne.

Cel:  Uczeń charakteryzuje rzeźbę jako dziedzinę sztuki. 
Zna materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie.
1. Zapisz temat: Rzeźba jako dziedzina sztuki – cechy 
charakterystyczne.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku, (zwróć uwagę na 
ilustracje) s. 72 - 74.
3. Zrób notatkę w zeszycie:
a) Czym jest rzeźba?  
b) Narzędzia i materiały wykorzystywane w rzeźbiarstwie.
c) Środki wyrazu plastycznego stosowane w rzeźbiarstwie.
d)  Cechy charakterystyczne współczesnej rzeźby.
Termin wykonania 13.05.2020. 
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik 
Zeszyt do plastyki

Anastazja Szczygieł
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6 INFORMATYKA Zdjęć cięcie-gięcie. Zmiana 
kontrastu i ustawienie 
jasności fotografii, cz. 2

Proszę o przeczytanie tematu do końca, czyli punkty 
2,3,4,5 a następnie o zaznajomienie się z treścią i 
wykonanie zadań w karcie pracy na classroom. Zajęcia 
przewidziane są na dwie jednostki lekcyjne, więc prace 
przysyłacie mi do  19.05 na pppawlas8@gmail.com
Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=B-
FbcgM3zQY

GiMP, karta pracy, podręcznik Przemysław Pawlas
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