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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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 Pielęgnując tradycję
świadczę o swojej wierze.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu i przepisz poniższą notatkę.
Kościół w Polsce ma bardzo bogatą i piękną tradycję, która
świadczy o głębokiej więzi między Stwórcą a stworzeniem.
Niektóre tradycje są dobrze znane i kultywowane, inne
zapomniane.
2. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 167-
169.
3. Wykonaj zad 1 s. 60 w zeszycie ćwiczeń.
Pozdrawiam!

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

2  HISTORIA Sprawdzian wiadomości z

działu V.

Dzisiaj sprawdzian wiadomości zgodnie z 
zapowiedzią.
Sprawdzian dostępny przez Classroom o godz. 8:30. 
Proszę odesłać sprawdzian do godz. 9:30 . Proszę nie 
przekroczyć wyznaczonego czasu. Powodzenia!

sprawdzian
Elżbieta Karczewska

3 J. POLSKI O czym powinien pamiętać 
każdy przemawiający? 

Cel: Uczeń dostosowuje sposób wyrażania do 
zamierzonego  celu.

1.Przyjrzyj się planszy rozpoczynającej rozdział 
„Zanurzeni w fantazji”. Zastanów się, jaka sytuacja 
została na niej ukazana. Przeczytaj wskazówki dla 
przemawiającego.

2.Wykonaj ćwiczenia 1-2/49-50, ustnie 3/50.

3.Napisz wybrane przemówienie z ćw. 4/51. Pamiętaj

Podręcznik s. 320-321

Zeszyt ćwiczeń część II str. 49-
51.

Joanna Baran
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o wskazówkach, zwrocie do adresata, akapitach, 
różnych zdaniach i krótkim odwołaniu do lektury. 
Zdjęcie tego ćwiczenia wyślij do 22 maja (do 
piątku). Nie zapomnij!

4 MATEMATYKA Rozpoznawanie figur 
przestrzennych - ćwiczenia.

Cel: Uczeń umie wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, 
stożek, kula wśród innych brył. 
1. Zapisz temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych - 
ćwiczenia.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 34 oraz zadanie
1 s. 215 (podręcznik).
Termin wykonania do 21.05.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Zeszyt ćwiczeń.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Tworzenie rzeźby. Cel:  Uczeń wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze 
wskazówek zawartych w podręczniku.
1. Zapisz temat: Tworzenie rzeźby.
2. Zapoznaj się z ćw. 3 lub 2 s. 80.
Termin wykonania do 27. 05. 2020. 
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik 
Zeszyt do plastyki

Anastazja Szczygieł

6 INFORMATYKA Grafika - GiMP Materiały na classroom Podręcznik, GIMP Przemysław Pawlas
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