
        SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY

                     Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

KLASA VI
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 Wakacje z Panem
Bogiem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Za kilka dni koniec roku szkolnego i wakacje. 
Otwórz poniższy
link i dowiedz się co ważnego chcę przekazać 
przed wakacjami.
https://www.youtube.com/watch?
v=qwLrdX15mrk&amp;feature=yout
u.be&amp;fbclid=IwAR0Bw76_AGwIuGz_mYt
0TB3NmEKRkoQugb
ijR6OAzAEkcPBknhqZY1EdBMQ
Pozdrawiam!

Elżbieta Karczewska

2 HISTORIA Podsumowanie rozdziału

VI.

Na podstawie zapamiętanych wiadomości z 
działu ,, Rewolucja francuska i okres 
napoleoński” wykonaj zadania s. 110 -111 w

zeszycie ćwiczeń.

      Elżbieta Karczewska

3 JĘZYK POLSKI A w książce jest cały

świat…

Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia 
elementy realistyczne i fantastyczne w utworach. 
Określa tematykę i problematykę utworu.

1. Przeczytaj fragment książki pt. „Atramentowe 
serce”.

2. Uzupełnij kilka ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń ze 
stron 78-86

Zeszyt ćwiczeń s.78-86
Joanna Baran

4 MATEMATYK Sprawdź, czy umiesz? Powtórzenie wiadomości z działu Figury Zeszyt. Anastazja Szczygieł
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przestrzenne.
1. Zapisz temat: Sprawdź, czy umiesz?
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 3 s. 46.

Zeszyt ćwiczeń.
Przyrządy geometryczne.

5 PLASTYKA Barwa, kompozycja i 
perspektywa w plastyce -
powtórzenie 
wiadomości.

Powtórzenie wiadomości z podstawy 
programowej.
1. Zapisz temat: Barwa, kompozycja i 
perspektywa w plastyce - powtórzenie 
wiadomości. 
2. Zobacz link i wykonaj polecenia. Miłej 
zabawy.
https://learningapps.org/3265316

Zeszyt do plastyki

https://learningapps.org/3265316

Anastazja Szczygieł

6 INFORMATYKA Czar szkolnych lat. 
Gimp - powtórzenie 

Proszę obejrzeć poniższe filmy: 
https://www.youtube.com/watch?
v=mrKzMVuIAdw 
https://www.youtube.com/watch?
v=ypVGCoBLeWc 

GIMP, You Tube Przemysław Pawlas
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