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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 czerwca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
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 MATEMATYKA Pole powierzchni ostrosłupa. Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pola 
powierzchni ostrosłupa. Zna pojęcie 
czworościanu foremnego.
1. Zapisz temat: Pole powierzchni ostrosłupa.
2. Narysuj siatkę ostrosłupa czworokątnego i 
zapisz wzór oraz definicję na obliczanie pola 
powierzchni całkowitej ostrosłupa s. 233. 
3. Zapisz do zeszytu ciekawostkę s. 234.
4. Wykonaj zad. 8 s. 235 oraz w zeszycie 
ćwiczeń zad. 10 s. 45.

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

Anastazja Szczygieł

2 JĘZYK POLSKI Wizyta w Atramentowym

Świecie. Jest w słowie

jakaś magia…

Cel: Uczeń określa temat i główną myśl utworu.

1.Przeczytaj fragment książki „Atramentowa 
krew”.

Zastanów się, jak wyglądałby projekt 
scenografii filmowej do tego tekstu.

2.Wykonaj kilka ćwiczeń powtórzeniowych z 
tematu: „Jest w słowie jakaś magia…” ze stron 
71-74 w zeszycie ćwiczeń.

Podręcznik s. 350-355

Zeszyt ćwiczeń s. 71-74.

Joanna Baran

3 GEOGRAFIA Dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe Litwy i Białorusi. 
Współczesne problemy 
Ukrainy.

Proszę przeczytać tematy 27 i 28 oraz 
zastanowić się nad poniższymi 
zagadnieniami:
1. środowisko przyrodnicze Litwy i Białorusi
2. czynniki wpływające na atrakcyjność 

Podręcznik, classroom Przemysław Pawlas
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turystyczną Litwy i Białorusi
3. atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi
4. warunki naturalne Ukrainy
5. surowce mineralne Ukrainy
6. gospodarka Ukrainy
7 konflikty na Ukrainie i ich konsekwencje
8. problemy ludności na Ukrainie

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie umiejętności

przewrotów w tył do rozkroku.

Cel: Przypomnisz sobie, jak wykonać 
podstawowe ćwiczenia gimnastyczne.
1. Obejrzyj filmik: 
https://youtu.be/hGjy4sAjZYE
2. Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń.
3. Poproś dorosłego o pomoc.
4. Jeżeli masz możliwość (pomoc dorosłego, 
bezpieczne miejsce do ćwiczeń) postaraj się 
wykonać kilka ćwiczeń przygotowawczych do
przewrotu w tył oraz ćwiczenie właściwe.
PAMIĘTAJ: Twoje bezpieczeństwo jest 
najważniejsze!

https://youtu.be/hGjy4sAjZYE Maryla Staszek

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Sportowa gra planszowa

–ćwiczymy i odpowiadamy na

pytania.

1.Zaproś swoje rodzeństwo, rodziców do gry.
2.Wykonuj ćwiczenia i odpowiadaj na 
pytania.
3.Zobacz zasady gry w Classroom.
BAWCIE SIĘ DOBRZE!

Classroom Maryla Staszek
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