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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 czerwca 2020 roku - CZWARTEK

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 JĘZYK POLSKI Czy Bilbo Baggins da się

lubić?

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje. Cytuje.
Gromadzi i porządkuje materiał.
1.Uzupełnij kartę pracy zgodnie z 
poleceniem.
2.Odpowiedz na pytanie z tematu lekcji – 
napisz swoją opinię o bohaterze.
3.Zdjęcie notatek przyślij dzisiaj do 
sprawdzenia.

J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”

Karta pracy – Bilbo - w Classroom.

Zeszyt.

Joanna Baran

2 MUZYKA Cztery pory roku z

maestro Vivaldim.

Zapoznaj się ze słowami piosenki ,,Cztery 
pory roku pana Vivaldiego” s. 149

Obejrzyj poniższy filmik          
https://www.youtube.com/watch?
v=pn8CIDIeLtA

Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi
życia Antonio Vivaldiego – podręcznik s. 
150-151.

Posłuchaj fragmentów Koncertu ,,Cztery 
pory roku” A. Vivaldiego.     
https://www.youtube.com/watch?
v=GRxofEmo3HA

Bardzo proszę o przesłanie wszystkich 
zaległych prac.     Pozdrawiam!

      Elżbieta Karczewska
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3 JĘZYK ANGIELSKI S: Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 8-

cz.1- gramatyka.

Utrwalam zagadnienia gramatyczne z rozdziału 8

*W ramach powtórzenia(będzie 2-godzinne) 
wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:

5,6,7,8/79

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń
Kartkówka z I trybu 
warunkowego (9 czerwca). 

Małgorzata Grzegorczyk

4 MATEMATYKA Objętość prostopadłościanu i 
sześcianu.

Cel: Uczeń zna pojęcie objętości figury. Zna
jednostki objętości. Zna wzór na obliczanie 
objętości prostopadłościanu i sześcianu.
1. Zapisz temat: Objętość prostopadłościanu
i sześcianu.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 226.
3. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 226.
4. Zapisz ćw. B s. 226.
5. Zapisz jednostki objętości figur 
przestrzennych s. 226.
6. Wykonaj ustnie ćw. C s. 226.
7. Wykonaj w zeszycie rysunek 
prostopadłościanu i sześcianu oraz zapisz 
wzór na obliczanie objętości brył s. 227.
8. Zapisz ćw. D s. 227.
9. Zapisz jednostki objętości cieczy 
(wyróżnione żółtym kolorem) s. 227.
Termin wykonania do 05.06.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Przyrządy geometryczne.

Anastazja Szczygieł

5 GODZ. WYCH. Podsumowanie całorocznej 
pracy i działań.

Uczeń wie jakie cechy ma dobry zespół 
klasowy. Potrafi pomóc koleżance, koledze  
i przyjąć pomoc.

Anastazja Szczygieł
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