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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 13 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 100 lecie urodzin
świętego Jana Pawła II-
cd.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W dniu dzisiejszym przesyłam dwa linki, które jeszcze 
bardziej przybliżą postać św. Jana Pawła II i będą pomocne 
przy pracy domowej.
https://view.genial.ly/5eb58fbc639bfa0d0fdc1136/presentati
on-jan-pawel-ii-
kl4fbclid=IwAR3Ze5X8KMKOWBTb02E6XTdHV5KbI_g
c1Ps8o3lvhFvsMn5qdbu5D3AKYrE
W poniższym linku sprawdzisz swoją wiedzę na temat 
życia św.Jana Pawła II.
https://view.genial.ly/5eb8048f2fb48d0d930bb645/game-
jan-pawel-ii-puzzle-klasy-4-6-copy?
fbclid=IwAR2E80WhwouBNGMhhpEJdhjEsa6swVlJcenU
-DGOHsij_PnIdoByOKdpX5k
Przypominam o pracy domowej zadanej 12. 05. Termin 13 
maja.
Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

https://view.genial.ly/5eb58fbc639
bfa0d0fdc1136/presentation-jan-
pawel-ii-
kl4fbclid=IwAR3Ze5X8KMKOW
BTb02E6XTdHV5KbI_gc1Ps8o3l
vhFvsMn5qdbu5D3AKYrE

https://view.genial.ly/5eb8048f2fb
48d0d930bb645/game-jan-pawel-
ii-puzzle-klasy-4-6-copy?
fbclid=IwAR2E80WhwouBNGM
hhpEJdhjEsa6swVlJcenU-
DGOHsij_PnIdoByOKdpX5k

Elżbieta Karczewska

2  HISTORIA Tajemnice sprzed wieków- 
Czy król Stanisław August 
zdradził Polskę?

1.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 
180-181
2. Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie. Czy 
według Ciebie Król Stanisław August zdradził 
Polskę?
3. Wykonaj zad. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń.
4. Sprawdzian z działu V zaplanowałam na środę 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
Elżbieta Karczewska
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20.05
5. W najbliższy piątek – powtórzenie

3 J. POLSKI Wyrazy poza związkami w
zdaniu. 

Cel: Rozpoznaje w wypowiedziach części mowy. 
Rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu. Określa 
funkcję wyrazów poza zdaniem.

1.Przeanalizuj informacje w ramkach w podręczniku 
s. 309.

Zauważamy, że są w zdaniach wyrazy, które nie 
tworzą związków z innymi. Wypisz do zeszytu, jakie 
części mowy i wyrażenia należą do wyrazów poza 
związkami.

2.Zrób ćw. 1-3/123-124. Jeśli potrzebujesz 
wskazówek, zajrzyj do Classroom.

Podręcznik s. 308-310.

Zeszyt.

Zeszyt ćwiczeń część II str. 123-
124

Sprawdzian – 19 maja – wtorek.

Joanna Baran

4 MATEMATYKA Zadania tekstowe (cd.). Cel: Uczeń umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 
równania.
1. Zapisz temat: Zadania tekstowe (cd.).
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 - 4 s. 89/90. 
Chętni zadanie 5 – 10 s. 91/92.
3. Termin wykonania do 14.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com
Sprawdzian - piątek 15.05.

Zeszyt do matematyki, 
zeszyt ćwiczeń.

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Rodzaje rzeźby. Cel:  Uczeń podaje rodzaje rzeźby. 
1. Zapisz temat: Rodzaje rzeźby.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku, (zwróć uwagę na 
ilustracje) s. 75 - 80.
3. Zrób notatkę w zeszycie :„Rzeźby dzielimy na ….., 
pomnik, medal).” (Czy już wiesz?5 kropka i następne s. 80).
Termin wykonania 20. 05. 2020. 
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com
UWAGA! Na następne zajęcia, przygotuj się do wykonania 
ćwiczenia 2 lub 3 (mydło) s. 80.

Podręcznik, zeszyt do plastyki Anastazja Szczygieł
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6 INFORMATYKA Zdjęć cięcie – gięcie, c.d. 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. 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 

Podręcznik, karta pracy, film 
instruktażowy, GiMP

Przemysław Pawlas
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