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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Jestem apostołem na

wzór św. Maksymiliana

Kolbego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Obejrzyj poniższą prezentację .
https://www.youtube.com/watch?
v=ckoG8pur0BA
Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku s. 204.
Wykonaj zadanie 1 s. 75 w zeszycie 
ćwiczeń.

Podręcznik  Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK ANGIELSKI S: Utrwalam słownictwo z

rozdziałów 1-8- quizlet.

Utrwalam słownictwo z rozdziałów 1-8

*Przećwiczę słownictwo z rozdziałów 1-8 
wybierając zakładki ze słownictwem z 
poszczególnych rozdziałów

https://quizlet.com/MonikaKapusniak/fold
ers/junior-explorer-6/sets

Quizy online Małgorzata Grzegorczyk

3 BIOLOGIA Powtarzamy wiadomości.

Podsumowanie wiadomości.

Obserwacje mikroskopowe. 

Cel: Powtarzamy wiadomości . Obserwacje 
mikroskopowe.

Przypomnę sobie: przykłady zastosowania 
różnych przyrządów optycznych służących do 
obserwacji; przygotowywanie preparatu

mikroskopowego w kropli wody; samodzielne 
przeprowadzenie obserwacji mikroskopowej; 
opracowywanie dokumentacji obserwacji 
mikroskopowych.

https://epodreczniki.pl/a/mikroskop-i-
lupa-w-
obserwacjachbiologicznych/DPVvfJY82

Maryla Staszek
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1.Nauka w okresie średniowiecza nie stosowała
argumentów wynikających z obserwacji. 
Opierała się ona na wiedzy zgromadzonej

w dziełach starożytnych uczonych. 
Średniowieczni badacze poprzestawali na 
komentowaniu zawartych w nich twierdzeń, nie

prowadzili jednak własnych badań i obserwacji.

Już wiesz:

 obserwacja jest jedną z głównych metod 
badawczych stosowanych w nauce;

 obserwacja powinna mieć określony cel, być 
dobrze zaplanowana i rzetelnie 
przeprowadzona.

2.Zobacz link: 
https://epodreczniki.pl/a/mikroskop-i-lupa-w-

obserwacjach-biologicznych/DPVvfJY82

4 JĘZYK POLSKI I w teatrze jest życie. Cel: Uczeń omawia elementy świata 
przedstawionego.
1.Przeczytaj zabawne utwory Gałczyńskiego z 
cyklu „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt 
przedstawić…” z podręcznika. Jakie uczucia w 
Tobie budzą?
2.Poznaj jeszcze jeden utwór, który znajduje się
w zeszycie ćwiczeń i wykonaj kilka ćwiczeń z 
tego tematu.

Podręcznik s. 383-385

Zeszyt ćwiczeń s.75-77

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Organizujemy aktywne 
formy spędzania czasu

wolnego.

Cel: Kształtowanie kondycyjnych zdolności 
motorycznych.
Samodzielnie wybierzesz miejsce do ćwiczeń.
1.Zaproś rodziców i/lub rodzeństwo na 
aktywny spacer.
2. Poruszamy się intensywnym tempem.
3. Wykonuj ćwiczenia wykorzystując 
otaczające cię warunki:
•Połóż patyk na ziemi i wykonuj przeskoki:
• obunóż• na jednej nodze• z klaśnięciem pod 
kolanami• z dotknięciem kolanami klatki 
piersiowej• Przysiady w oparciu o drzewo• 
Skoki w dal obunóż• Przeskoki przez wybrane 
korzenie• Rzuty szyszkami do celu.
4.Pamiętaj o rozgrzewce i rozciąganiu.

Maryla Staszek

6 TECHNIKA To umiem! Podsumowanie. Cel: Uczeń rozpoznaje elementy 
elektroniczne. Zna zastosowanie   

Podręcznik do techniki dla klasy 6 
„Jak to działa?” Zeszyt do techniki. 

Anastazja Szczygieł



elementów elektronicznych.
1. Zapisz temat pismem technicznym do 
zeszytu To umiem! Podsumowanie.
2. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 - 3 s. 64.
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