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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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 Ostrosłupy – wprowadzenie. Cel: Uczeń zna pojęcie ostrosłupa. Zna nazwy 
ostrosłupów w zależności od podstawy.
1. Zapisz temat: Ostrosłupy – wprowadzenie.
2. Zapoznaj się z tekstem s. 231/232.
3. Narysuj ostrosłup czworokątny i zaznacz 
wierzchołki, krawędzie, podstawę s. 231. 
4. Zapisz nazwy ostrosłupów w zależności od 
podstawy s. 232.
5. Zapisz co to jest wysokość ostrosłupa s. 232.
6. Wykonaj ćw. B s. 232.
7. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 43.

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

Anastazja Szczygieł

2 JĘZYK POLSKI Graficzne znaki spójności
tekstu.

Cel: Uczeń poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych i tworzy logiczną, 
uporządkowaną wypowiedź, zna zasady
budowania akapitów.
1.Przeczytaj i przeanalizuj tekst w podręczniku 
pod kątem spójności. Zwróć uwagę na: tytuł, 
śródtytuły, akapity, znaki interpunkcyjne 
(myślnik, dwukropek, nawias, średnik).
Porównaj ten artykuł z tym samym tekstem bez 
śródtytułów i akapitów – dostępny w Classroom.
Dla autora ważne jest, by zaciekawić czytelnika i 
utrzymać jego uwagę na tekście. Pomagają w 

Podręcznik s. 370-373
Zeszyt ćwiczeń s. 140-143
Classroom.

Joanna Baran
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tym elementy tworzące spójność (wcześniejsze 
lekcje s. 194).
2.Zrób ćw. 1,2/140,141.

3 GEOGRAFIA
Turystyczne atrakcje 
Czech i Słowacji

Proszę przeczytać temat i zastanowić się nad 
poniższymi zagadnieniami: 
1. Cechy środowiska przyrodniczego Czech i 
Słowacji
 2. Walory przyrodnicze i kulturowe Czech i 
Słowacji 
3. Znaczenie turystyki w Czechach i na Słowacji 
4. Obiekty z Listy światowego dziedzictwa 
UNESCO znajdujące się w Czechach i na 
Słowacji 

Podręcznik,  classroom Przemysław Pawlas

4 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie umiejętności

stosowania zasad i 
przepisów w grze tenis 
stołowy.

Cel: Przypomnisz sobie najważniejsze przepisy 
gry tenis stołowy oraz
wzmocnisz sprawność ogólną swojego 
organizmu wykonując ćwiczenia wzmacniające.
1.Przeczytaj przepisy gry w tenisa stołowego:
https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedzi
owie_przepisy
2.Zwróć uwagę na rozdziały:
•10.
•10.2. Wolna ręka
•10.3. Podrzucanie piłeczki
•11.2. Dotknięcie piłeczki o siatkę
•12. Punkt 3.

https://pzts.pl/files/www/ogolne/2
0140808_sedziowie_przepisy

Maryla Staszek

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie ogólnej 
sprawności organizmu.

1.Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń  i 
ćwicz codziennie.

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychow
anie-fizyczne/%c4%87wiczenia

Pamiętaj o gimnastyce w przerwach między 
lekcjami w domu.

https://wordwall.net/pl/resource/90
1664/wychowanie-fizyczne/
%c4%87wiczenia

Maryla Staszek
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