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KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 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 Bóg jest dla mnie
najważniejszy jak dla bł.
Karoliny Kózkówny.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Na dzisiejszej katechezie zapoznacie się z 
postaciami młodych świętych a wśród nich
Karolina Kózkówna. Zapoznaj się z
poniższą katechezą.
https://view.genial.ly/5ecc3f2c09d27b0d2e
74fb7a/presentation-
swieciboga?fbclid=IwAR33-tZNiz-
KLfyC-
GpdcLPuRMOhoJErbcKuImetyUDL7vtu
FfaOYZvmTSc
Na podstawie prezentacji wypisz w 
zeszycie cechy świętego.
Napisz kilka zdań na temat Karoliny 
Kózkówny.
Możesz wykorzystać również wiadomości 
z podręcznika.
Notatkę z zeszytu prześlij na moją pocztę.

podręcznik
Elżbieta Karczewska

2 HISTORIA Legiony Polskie we

Włoszech.

1.Zapisz temat do zeszytu

2.Przeczytaj informacje w podręczniku s. 
203-205.

3.Na podstawie informacji z podręcznika 
odpowiedz w zeszycie na pytania:

podręcznik

      Elżbieta Karczewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


1. Kiedy powstały Legiony Polskie we 
Włoszech?

2.Jakie były losy polskich legionistów?

3. Kto i kiedy stworzył polski hymn 
państwowy?

Wykonaj zadanie 1,2,3,4 s. 103

Odpowiedzi na pytania z zeszytu prześlij 
na moją pocztę.

3 JĘZYK POLSKI W krainie literatury –

powtórzenie wiadomości. 

Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką; 
rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne 
w utworach. Rozpoznaje utwór jako baśń, 
legendę, bajkę, przypowieść, mit, opowiadanie,

nowelę lub powieść.

1. Przyjrzyj się planszy w podręczniku, która 
jest na czterech stronach 366-369. Zwróć 
uwagę na gatunki należące do epiki, 
przypomnij sobie tytuły utworów i ich 
bohaterów.

2. Dokończ ćwiczenia 7-12/38-40.

Podręcznik s. 365-369.
Zeszyt ćwiczeń s.38-40

Joanna Baran

4 MATEMATYKA Obliczanie objętości 
graniastosłupa prostego.

Cel: Uczeń potrafi obliczyć objętość 
graniastosłupa prostego którego dane są: 
- pole podstawy i wysokość,
- elementy podstawy i wysokość. 
1. Zapisz temat: Obliczanie objętości 
graniastosłupa prostego.
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich 
zajęć.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 7 - 9 
s. 42.  

Podręcznik.
Zeszyt do matematyki.
Zeszyt ćwiczeń.

Anastazja Szczygieł

5 PLASTYKA Sztuka użytkowa. Cel:  Uczeń tłumaczy, czym jest sztuka 
użytkowa. Wymienia przykłady wytworów
sztuki użytkowej z codziennego życia.
1. Zapisz temat: Sztuka użytkowa.
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku, 
(zwróć uwagę na ilustracje) s. 94 - 98.
3. Wykonaj ćw. 1 s. 102 (może być masa 
solna).
Termin wykonania do 15.06.2020. 

Podręcznik 
Zeszyt do plastyki

Anastazja Szczygieł



Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia 
na adres: szczygielanastazja3@gmail.com

6 INFORMATYKA Czar szkolnych lat Proszę przeczytać temat na srt. 118-119. 
Chętni mogą wykonać opisany w temacie 
projekt.

Podręcznik, GIMP, classroom Przemysław Pawlas
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