
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI c 

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 4.0452020 religia Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i 

dziś. 

 

Cel lekcji: Ukazanie postaci polskich 

męczenników , którzy świadczyli o Bogu.. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

-  napisz co znaczy być wiernym Panu Bogu 

do końca. 

 

Modlitwa : Odmówienie Litanii Loretańskiej. 

10 minut 

2. 4.05.2020  matematyka Temat: Procenty – rozwiązywanie zadań 

utrwalających. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania 

praktyczne z wykorzystaniem wiadomości o 

procentach. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy zadania 13,14/208 i 

15,16/209. 

 

 

Analiza lekcji od 8.50. 

20 minut 

3. 4.05.2020 j. polski   

4. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

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. 

5. 4.05.2020 geografia Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 
 
Cele: Zapoznanie się z podstawowymi 

informacjami o południowych sąsiadach 
Polski. Rozpoznawanie obiektów 
geograficznych na mapie Czech i Słowacji. 
Zapoznanie z walorami przyrodniczymi i 
kulturowymi tych krajów. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznać się z mapami w 
podręczniku str.138-139 
2. Przeczytać informacje dotyczące 
walorów przyrodniczych i 
kulturowych Czech i Słowacji 
podręcznik str. 140-141 
3. Z mapy turystycznej str. 142 
podręcznik ćwiczyć wyszukiwanie 
najważniejszych atrakcji 
turystycznych tych krajów. 

15 minut 



4. Wykonać zadanie 1,2,3 z zeszytu 
ćwiczeń str. 85-86 

6. 4.05.2020 wdż Dziewczęta 

 

Temat: Mój styl to zdrowie. 

 

Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 określić trzy wymiary zdrowia wg. 

WHO 

 wskazać czynniki od których zależy 

zdrowie prokreacyjne, 

  uzasadnić potrzebę konsultacji 

lekarskiej w sytuacji zaburzeń 

zdrowotnych układu rozrodczego. 

 

Zapisz w zeszycie: 

1.Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) zdrowie to stan dobrego samopoczucia 

fizycznego, psychicznego i społecznego. 

2.Zdrowie prokreacyjne to zdolność 

przekazywania życia. 

3. Odpowiedzialność za własne zdrowie 

spoczywa na nas. 

 

Do lekcji  przez Messengera zostaną 

wysłane materiały do  poczytania. 

  15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


