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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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 Siatki ostrosłupów. Cel: Uczeń zna pojęcie siatki ostrosłupa. Umie 
wskazać siatkę ostrosłupa.
1. Zapisz temat: Siatki ostrosłupów. 
2. Narysuj jedną wybraną siatkę ostrosłupa  
czworokątnego i trójkątnego s. 233. 
3. Wykonaj ustnie ćw. C s. 233.
4.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 7-9 s. 45.

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

 Anastazja Szczygieł

2 HISTORIA Księstwo Warszawskie. 1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Na podstawie wiadomości w podręczniku s. 
207-210, ustnie odpowiedz na pytania: Kto i 
kiedy utworzył Księstwo Warszawskie? Jaki 
był ustrój Księstwa?

3.Wykonaj zad 1,2,3,6 w zeszycie ćwiczeń.

Podręcznik.       Elżbieta Karczewska

3 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Doskonalenie umiejętności

wykonania ćwiczeń

relaksacyjnych.

Cel: Nauczysz się wykonywać ćwiczenia 
pomagające rozładować napięcie mięśniowe.

1.Wykonaj krótki zestaw ćwiczeń pokazany na 
filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=dciAcZBYN9o

2.Spróbuj wymyślić po 2 własne ćwiczenia 
pomagające rozluźnić mięśnie szyi oraz pleców oraz
uspokoić oddech.

https://www.youtube.com/watch?
v=dciAcZBYN9o

Maryla Staszek

4 JĘZYK POLSKI Graficzne znaki spójności

tekstu.

Cel: Uczeń poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych i tworzy logiczną, uporządkowaną
wypowiedź, zna zasady budowania akapitów.

Podręcznik s. 370-373

Zeszyt ćwiczeń s. 140-143

Joanna Baran
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1.Wiesz już, jak dla spójności tekstu ważne są: 
tytuł, śródtytuły, akapity, znaki interpunkcyjne 
(myślnik, dwukropek, nawias, średnik).
2.Dokończ ćwiczenia z tego tematu ćw. 3-5/142-
143.

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

Utrwalam zagadnienia leksykalne z rozdziału 8
*Wykonam zadania zamieszczone na Classroom.
Wszyscy, którzy mogą, drukują i wklejają 
wykonane zadania do zeszytu pod tematem lekcji. 
Pozostali przepisują same odpowiedzi.

Karty pracy Małgorzata Grzegorczyk


	KLASA VI

