
 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY

                     Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 9 czerwca 2020 roku - Wtorek

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 Poznaję Boga przez naukę

jak św. Edyta Stein.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
2. Obejrzyj poniższy film.
https://www.facebook.com/pustynnicy/vid
eos/213963653386625/
3.Zapisz do zeszytu treść zapamiętaj s. 203
W najbliższy czwartek będziemy 
przeżywali Uroczystość Bożego Ciała.
Odsyłam do poniższej prezentacji na temat
Bożego Ciała.
https://view.genial.ly/5ed4efbd5d5bf80d8a
79cb08/interactive-content-uroczystosc-
bozego-ciala?
fbclid=IwAR169C5gkjR1_UoIG2qwU8x8
JZYY-
KNv7IvTsxymfgH6eV7tnizZrOrZri8
Pozdrawiam!

 Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: Powtórzenie wiadomości z
rozdziału 8-słownictwo.

Utrwalam zagadnienia leksykalne z 
rozdziału 8

*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:

1,2,3,4/78

Karty pracy

Kartkówka z I trybu warunkowego 
na quizizz do wykonania w 
godzinach 8-15.

Małgorzata Grzegorczyk

3 BIOLOGIA Sprawdzian wiadomości z

działu „Kręgowce 

Cel: Utrwalenie wiadomości z działu 
„Kręgowce stałocieplne”. Classroom- Biologia.

Maryla Staszek
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stałocieplne”. 1.Sprawdzian wiadomości z działu 
„Kręgowce stałocieplne”.

Sprawdzian udostępnię o godz. 9.00 w 
Classroom- Biologia.

Czas pracy - do 30 minut.

Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać
do godz. 9.30 na mail nauczyciela:

maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com

Sprawdzian wiadomości z działu 
„Kręgowce stałocieplne” - 9 
czerwca.

4 JĘZYK POLSKI W krainie epiki – 
powtórzenie wiadomości.

Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką; 
rozróżnia elementy realistyczne i 
fantastyczne w utworach. Rozpoznaje 
utwór jako baśń, legendę, bajkę, 
przypowieść, mit, opowiadanie,
nowelę lub powieść.
1. Przyjrzyj się planszy w podręczniku, 
która jest na czterech stronach 366-369. 
Zwróć uwagę na gatunki należące do 
epiki, przypomnij sobie tytuły utworów i 
ich bohaterów.
2. Zrób ćwiczenia 1-6/36-38.

Podręcznik s. 365-369.

Zeszyt ćwiczeń s.36-38.

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie umiejętności

rozegrania piłki„na trzy”.

Przypomnienie przepisów 
gry.

Cel: Przypomnisz sobie i utrwalisz wiedzę,
w jaki sposób rozegrać piłkę “na trzy”. 
Przypomnisz sobie podstawowe przepisy 
gry siatkówkę
1.Zobacz film: 
https://youtu.be/HlIsNIGlrA4
2.Zwróć uwagę jak porusza się zawodnik 
rozgrywający po boisku.
3.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń i wykonaj rozgrzewkę.
4.Wykonaj następujące ćwiczenia:
Odbicia sposobem oburącz górnym-3 min.
Odbicia sposobem oburącz dolnym-3 min.
Odbicia sposobem oburącz górnym i 
dolnym na zmianę - 3 min.
5.Wykonaj rozciąganie.
6.Rozwiąż test – Classroom. Odpowiedzi 
należy przesłać do 10 czerwca na mail 
nauczyciela. Po tym terminie nie 

https://youtu.be/HlIsNIGlrA4

Classroom - Test z wiedzy o 
przepisach gry w piłkę siatkową.

Maryla Staszek

https://youtu.be/HlIsNIGlrA4
https://youtu.be/HlIsNIGlrA4


przyjmuję odpowiedzi.

6 TECHNIKA Postęp techniczny a 
zagrożenia współczesnej 
cywilizacji.

Cel: Uczeń  charakteryzuje współczesne  
zagrożenia cywilizacji spowodowane 
postępem technicznym.
1. Zapisz temat pismem technicznym do 
zeszytu: Postęp techniczny a zagrożenia 
współczesnej cywilizacji.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  
str. 63. 
3. Zapisz w zeszycie „Przykłady  
współczesnych zagrożeń s. 63. 
4. Wykonaj ustnie ćw. 4 i 5 s. 63.

Podręcznik do techniki, zeszyt. Anastazja Szczygieł
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