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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 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 Zamiana jednostek objętości. Cel: Uczeń rozumie zasadę zamiany jednostek
objętości. Umie zamienić  jednostki objętości.
1. Zapisz temat: Zamiana jednostek objętości.
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich 
zajęć.
3. Wykonaj  zad. 7 i 8 s. 229. W zad. 7 zapisz 
wzór, obliczenia (popatrz na jednostki). 
Chętni zad. 9 i 11  s. 229.
Termin wykonania do 10.06.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.

Anastazja Szczygieł

2 JĘZYK POLSKI Zdania złożone współrzędnie i

podrzędnie. (część 2)

Cel: Uczeń rozpoznaje typy wypowiedzeń.
Poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.
1.Dokończymy ćwiczenia dotyczące zdań 
złożonych współrzędnie, podrzędnie, a także z
podrzędnym wtrąconym.
2. Zrób ćw. 3-5/134-135 w zeszycie ćwiczeń.
Przekształcając, możesz zmieniać kolejność 
zdań składowych. Zwróć uwagę na spójniki. 
Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji.
Zdjęcie wyślij dzisiaj do sprawdzenia 
nauczycielowi.

Podręcznik s. 363-364.

Zeszyt ćwiczeń s. 132-133

Classroom

Joanna Baran

3 GEOGRAFIA Zmiany w przemyśle Niemiec W poniedziałek o godzinie 11.00 wyślę na Podręcznik Przemysław Pawlas
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messengera link do rozmowy online. Lekcję 
poprowadzimy sobie na żywo. 

4 – 5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie techniki biegowej.

Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące szybkość.

Cel: Wykonasz ćwiczenia, które zwiększą 
twoją szybkość podczas startów.
1.Zobacz film z ćwiczeniami:
https://youtu.be/5ZaQKjEH5rs
2. Wybierz się na spacer z rodzicami.
3. Wykonaj kilka ćwiczeń z filmiku, które 
poprawią twoją technikę biegu.
4. W trakcie spaceru zorganizuj wyścigi na 
krótkich odcinkach.
5. Starty wykonuj z różnych pozycji 
wyjściowych: stania, przysiadu, podporu. 
Pamiętaj o rozgrzewce i rozciąganiu.

https://youtu.be/5ZaQKjEH5rs
Maryla Staszek
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