
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 

 

4. 05. 2020. (poniedziałek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 4.05.2020  matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem 

diagramów i obliczeń procentowych. 

 

Cel lekcji: Uczeń stosuje wszystkie typy 

obliczeń procentowych w zadaniach. 

 

1. Rozwiązujemy zadania: 

8,9,10,11,12/208-podręcznik. 

Analiza zadań od 8.00. 

20 minut 

2 4.05.2020 historia  Temat: Społeczeństwo francuskie w XVIII 

w. 

              Cel: Poznanie struktury 

społeczeństwa Francji w XVIII w., praw i 

obowiązków poszczególnych   

                      stanów. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać tekst 
od  s. 184  do 185 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 
ich opisy na s. 185 
3. W zeszycie zapisać prawa i 
obowiązki poszczególnych stanów: 
- stan I - duchowieństwo 
- stan II - szlachta 
- stan III - chłopi, mieszczanie 
( wyjaśnić pojęcie burżuazja) 
3. Zastanowić się nad odpowiedzią 
na pytanie na s. 185 ze znakiem ? 
 

 

3. 4.05.2020 j. polski Temat: Wiemy, jak poprawnie składać słowa. 

Cele: uczeń zna podmiot i orzeczenie, 

wskazuje grupę podmiotu i orzeczenia, 

dopasowuje wykresy do zdań. 

a. Przypomnij sobie, co to jest podmiot, 

orzeczenie. 

b. Następnie wykonaj zadanie 1 z 

podręcznika ze str. 337. 

c. Napisz do zeszytu krótkie definicje 

podanych w ćwiczeniu pojęć. 

 

 

4. 4.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie startu wysokiego - 
LA 
 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w 
miarę możliwości wykonać ćwiczenia wspólnie 
z prowadzącym. W filmie jest zawarta 
demonstracja i omówienie techniki startu 
wysokiego oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=eMQw1eIkfq
3PTKNE6aT0NewDxMkJNZ3W8w6ov1Tpni7SG
G69bO 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=eMQw1eIkfq3PTKNE6aT0NewDxMkJNZ3W8w6ov1Tpni7SGG69bO
https://ewf.h1.pl/student/?token=eMQw1eIkfq3PTKNE6aT0NewDxMkJNZ3W8w6ov1Tpni7SGG69bO
https://ewf.h1.pl/student/?token=eMQw1eIkfq3PTKNE6aT0NewDxMkJNZ3W8w6ov1Tpni7SGG69bO
https://ewf.h1.pl/student/?token=eMQw1eIkfq3PTKNE6aT0NewDxMkJNZ3W8w6ov1Tpni7SGG69bO


 
Zachęcam również  do wykonywania 
systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany 
przez dr Krzysztofa Warchoła jest to już 6 
zestaw 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronafe
rie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 
 

5. 4.05.2020 j. angielski Temat: Would you like ketchup with your 

ice cream? 

Cel: czytanie ze zrozumieniem. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

-  pracujemy z podręcznikiem str. 87, tekst i 

słownictwo, ćw. 2 i 4 (nagranie 3.16 i 3.17) 

15 min. 

6.     

7.     

8.     

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf

