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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 5 czerwca 2020 roku - PIĄTEK

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 Obliczanie objętości 
prostopadłościanu i 
sześcianu.

Cel: Uczeń umie obliczyć objętość 
prostopadłościanu i sześcianu.
1. Zapisz temat: Obliczanie objętości 
prostopadłościanu i sześcianu.
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć.
3. Wykonaj  zad. 1 – 4, zapisz wzór, obliczenia 
(popatrz na jednostki). Chętni zad. 5  s. 228.
Termin wykonania do 08.06.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  
szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.

 Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Upadek Napoleona. 1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zapisz poniższą notatkę.

W 1812 roku Napoleon wyruszył na podbój 
Rosji. Pomimo zwycięstwa w bitwie pod 
Borodino i zdobyciu Moskwy, nie udało się 
ostatecznie pokonać Rosji. Po klęsce Napoleona
w Rosji państwa europejskie zawiązały nową 
koalicję. Jej wojska pokonały w 1813 roku 
Napoleona pod Lipskiem . Napoleona zesłano 
na wyspę Elbę.

3.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku 
s. 199-201.

4. Wykonaj zad. 1,2,3 s. 101,102 w zeszycie 

      Elżbieta Karczewska
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ćwiczeń.

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Obrona strefą w

mini koszykówce.

Cel: Poznasz sposób obrony “strefą” w mini 
koszykówce oraz wykonasz ćwiczenia podnoszące 
umiejętność gry w koszykówkę.

1.Przeczytaj o obronie strefą:

Obrona strefowa – sposób obrony w koszykówce, 
kiedy każdy z zawodników drużyny będącej w 
obronie odpowiada za pewną wcześniej wyznaczoną 
przez trenera lub kapitana drużyny strefę, czyli 
miejsce na boisku. Obrona strefowa nie oznacza 
mniejszego wysiłku lub mniejszej odpowiedzialności 
za krycie przeciwnika.

Obrona strefowa wymaga większej kondycji fizycznej
niż przy obronie &quot;każdy swego&quot;, gdyż 
wszyscy zawodnicy muszą bardzo szybko powrócić 
do obrony natychmiast po zakończonej akcji

ofensywnej.

2.Zobacz film instruktażowy:

https://youtu.be/-e4DqR8-GQg

3.Postaraj się wykonać jak najwięcej ćwiczeń z 
filmiku.

https://youtu.be/-e4DqR8-GQg

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Zdania złożone

współrzędnie i

podrzędnie. (część 2)

Cel: Uczeń rozpoznaje typy wypowiedzeń. Poprawnie
używa znaków interpunkcyjnych.
1.Zwróć uwagę, że zdanie składowe podrzędne może 
być wtrącone w zdanie składowe nadrzędne. 
Wtrącenia wydzielamy przecinkami. Trochę inaczej 
wygląda wtedy wykres.
Przeanalizuj przykład w podręczniku s. 364, 
ćwiczeniu s. 132, a także zdjęcie w Classroom.
2.Zrób ćw. 1-2/132-133 w zeszycie ćwiczeń. 
Konsultuj się w razie wątpliwości z nauczycielem.

Podręcznik s. 363-364.

Zeszyt ćwiczeń s. 132-133

Classroom

Joanna Baran

5 JĘZYK ANGIELSKI S: Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 
8-gramatyka cd.

Utrwalam zagadnienia gramatyczne z rozdziału 8
*Wykonam zadania zamieszczone na Classroom.
Proszę o uważne ich wykonywanie, zadania
podobnego typu będą na kartkówce.

Karty pracy

Kartkówka z I trybu warunkowego 
(9 czerwca)

Małgorzata Grzegorczyk
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