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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 czerwca 2020 roku - ŚRODA

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 Staję w obronie
krzywdzonych, jak św.
Stanisław.

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!
1.Zapisz temat do zeszytu.
2. Zapoznaj się z biografią św. 
Stanisława s. 184.
3. Obejrzyj film o św. Stanisławie
https://www.youtube.com/watch?
v=3q8RG7sHvb0
4.Zapisz pod tematem treść – Zapamiętaj
s. 185.
5.Wykonaj zadanie 3 i 4 s 66.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta Karczewska

2 HISTORIA Epoka Napoleona

Bonapartego.

1.Zapisz temat do zeszytu.

2. Zapisz notatkę

W 1799 r napoleon Bonaparte przejął 
władz we Francji.

1804 – koronacja Napoleona na cesarza 
Francuzów.

W czasie jego rządów wprowadzono wiele
reform min.

Uchwalono Kodeks Napoleona.

Armia napoleońska odniosła wiele 
zwycięstw nad koalicją państw

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska
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europejskich „ dzięki czemu do Francji 
przyłączono liczne terytoria.

3.Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku.

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 
98- 99.

3 JĘZYK POLSKI Co wiemy na temat

plemion, które

zamieszkiwały

Śródziemie?

Cel: Uczeń wyodrębnia elementy świata 
przedstawionego.

Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. 
Cytuje. Gromadzi i porządkuje materiał.

1.Przygotuj notatkę na temat dowolnej postaci 
lub grupy postaci (jeden punkt wybrany z 
jedenastu) według przygotowanych 
wskazówek.

Wprowadź jeden cytat.

Wyślij dzisiaj 3 czerwca do sprawdzenia.

J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”
Karta pracy – plemiona - z poleceniem i 
wskazówkami w Classroom.
Zeszyt.

Joanna Baran

4 MATEMATYKA Pole powierzchni 
graniastosłupa prostego. 

Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pola 
powierzchni graniastosłupa prostego. 
1. Zapisz temat: Pole powierzchni 
graniastosłupa prostego. 
2. Zapisz wzór i definicję na obliczanie 
pola powierzchni całkowitej 
graniastosłupa s. 223.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 6 s. 
39 (przypomnij wory na obliczanie pola 
powierzchni trójkąta i trapezu). Chętni 
zad. 7 s. 225 (podręcznik, wykonaj 
rysunek pomocniczy).
Termin wykonania do 04.06.2020.
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
szczygielanastazja3@gmail.com

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

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Początki nowoczesnej 
architektury.

Cel:  Uczeń wymienia typowe cechy 
nowoczesnej architektury.
1. Zapisz temat: Początki nowoczesnej 
architektury.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku, 
(zwróć uwagę na ilustracje) s. 92 - 93.
3. Wykonaj ćw. 1 s. 90.

Podręcznik 
Zeszyt do plastyki

Anastazja Szczygieł
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Termin wykonania do 10.06.2020. 
Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
na adres: szczygielanastazja3@gmail.com

6 INFORMATYKA
Grafika - GIMP. 
Zadania. Cz. 2 

Proszę o dokończenie zadania zadanego w
tamtym tygodniu i przesłania do 07.06 

Podręcznik, GIMP Przemysław Pawlas
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