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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 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 Męczeństwo św.
Szczepana przykładem
mężnego dawania
świadectwa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam do zapoznania 
się z poniższym linkiem.
https://view.genial.ly/5ec17be38e243b0d5a337106/i
nteractive-content-wiatr-i-ogien-znaki-mocy-z-
wysoka-klasa-6-
jednoscfbclid=IwAR0cl2Nv3LFPReVqmQPsYu5ppt
DNwkhPV6CdNa24HLDTlk3uZnaX-IDfCIk
1.Zapisz temat do zeszytu: Męczeństwo św. 
Szczepana przykładem mężnego dawania 
świadectwa.
Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku.
2.Wykonaj zad.2 i 3 s. 64 -65 w zeszycie ćwiczeń.
Pozdrawiam! 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

2 JĘZYK 
ANGIELSKI

S: Come rain or shine-

rozmawiamy o pogodzie.

Poznaję słownictwo I wyrażenia związane z 
różnymi
warunkami pogodowymi.
*Przeczytam dialogi zamieszczone na stronie 108 w
podręczniku i dopasuję je do właściwych obrazków.
*Przepisze do zeszytu pod tematem lekcji tabelkę
PHRASE BOOK- talking about the weather:
RAIN:

Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń

Przygotowujemy się powoli do 
kartkówki z I trybu
warunkowego (9 czerwca)

Małgorzata Grzegorczyk
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It’s pouring with rain- Pada ulewny deszcz.
It’s raining cats and dogs.-Leje jak z cebra(idiom)
It’s a miserable day.- To okrony dzień.
SUN:
It’s a wonderful day- To wspaniały dzień.
It’s very sunny today- Jest dziś bardzo słonecznie.
The suni s shining- Słońce świeci.
SNOW:
The snow is brilliant.- Śnieg jest ekstra!
It’s freezing cold.- Jest strasznie/przeraźliwie zimno.
*W zeszycie wykonam zadanie 7,8/109(przepisz 
tylko same odpowiedzi)
*Na podstawie przetłumaczonych wyrażeń, 
wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń:
1,2,3,4,5,6,7,8/76-77
W razie jakichkolwiek problemów z którymś z 
zadań, proszę o kontakt.

3 BIOLOGIA Przegląd i znaczenie

ssaków. Powtarzamy

wiadomości.

  Cel: Powtarzamy wiadomości z działu „Kręgowce 
stałocieplne”.                                                                         
I.Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 136-142 i zapisz
temat lekcji w zeszycie.

II.W zeszycie przedmiotowym zapisz punkty, według  
których przygotujesz się do tej lekcji:

1.Zróżnicowanie budowy ssaków.

2.Przystosowania ssaków do życia w różnych 
środowiskach.

3.Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.

4.Główne zagrożenia dla ssaków.

5.Sposoby ochrony ssaków.

III. Zeszyt ćwiczeń – do wykonania zadania s.111- 119. Do
przesłania na mail nauczyciela- zadania s.116 i 118.

Przygotuj się do sprawdzianu 9 czerwca z działu 
„Kręgowce stałocieplne ”.                                                     

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Sprawdzian wiadomości z działu 
„Kręgowce stałocieplne” - 9 
czerwca.

Sprawdzian udostępnię o godz. 
9.00. 

Czas pracy - do 30 minut.

Dokument tekstowy, zdjęcia należy 
wysłać do

godz. 9.30 na mail nauczyciela:

maryla.staszeksppalecznica@gmail.c
om

Maryla Staszek
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4 JĘZYK POLSKI Dobra książka inspiruje. Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką; 
rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne 
w utworach.

1.Przeczytaj komiks, który jest adaptacją naszej
lektury. Przypomnij sobie, jak te wydarzenia 
zostały przedstawione w powieści.

2.Zapoznaj się z pojęciem „adaptacja” s.331. 
Zrób własną notatkę na temat cech literatury 
fantasy s.333.

3.Uzupełnij lub dokończ swoją kartę pracy na 
temat świata przedstawionego w powieści. 
Zdjęcie prześlij dzisiaj do sprawdzenia.

Podręcznik s. 326-333.

„Hobbit”.

Karta pracy - Kiedy i gdzie 
rozgrywają się

wydarzenia przedstawione
w powieści Tolkiena?

***Dla chętnych - więcej 
materiałów na temat 
adaptacji i literatury fantasy 
w ćwiczeniu s. 29 - 35.

Joanna Baran

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Piłka ręczna- rzut piłki do 
bramki z różnych pozycji.

Cel: Podniesiesz poziom swoich zdolności 
koordynacyjnych.
1.Zobacz film instruktażowy rzutu piłki z miejsca(karny)
https://youtu.be/CRnCnJ_DaY8
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Zamiast 
piłki do piłki ręcznej użyj takiej, którą możesz rzucać 
jedną ręką.
3.Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc.
4.Zachowując prawidłową technikę wykonaj kilka rzutów 
(pierwsze tempo).
5.Kolejne rzuty wykonaj w drugie tempo.
 6.Zorganizuj konkurs rzutów karnych.
7.Pamiętaj o rozciąganiu.

https://youtu.be/CRnCnJ_DaY8
Maryla Staszek

6 TECHNIKA Drony – urządzenia o 
nieograniczonych 
możliwościach.

Cel: Uczeń  zna zastosowanie nowoczesnych 
urządzeń i robotów w  przemyśle.
1. Zapisz temat pismem technicznym do zeszytu  
Drony – urządzenia o nieograniczonych 
możliwościach.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  str. 62. 
3. Zapisz w zeszycie informacje „Bezpiecznie z 
dronem” s. 62.
4. Wykonaj ćw. 2 i 3 s. 62.
5. Termin wykonania do 09. 06. 2020. 
Wykonane zadanie prześlij w formie zdjęcia  na 
adres: szczygielanastazja3@gmail.com

Podręcznik „Jak to działa?” 
Zeszyt do techniki. 

Anastazja Szczygieł
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