
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 

 

05. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 5.05.2020 j. angielski Temat: Salty or sweet – ice cream flavour. 

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. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z podręcznikiem: ćw.3 i 5/87 

- pracujemy z zeszytem ćwiczeń: ćw. 2/54 

20 min. 

 

2. 5.05.2020 j. polski Temat: Wiemy, jak poprawnie składać słowa. 

Cele: uczeń zna podmiot i orzeczenie, wskazuje grupę 

podmiotu i orzeczenia, dopasowuje wykresy do zdań. 

1. Przeczytaj z zeszytu wykonane zadanie ze 

strony 337. 

2. Zapoznaj się z definicją składni 

(„Zapamiętaj!” str. 337) 

3. Wykonaj do zeszytu zad. 2 i 5. 

4. Osoby chętne mogą zrobić zadania z zeszytu 

ćwiczeń str. 171-173). 

 

 

3. 5.05.2020 muzyka Temat. 
Warsztat muzyczny – powtórzenie wiadomości 
- Proszę o powtórzenie wiadomości na temat: 
- Etnografia, 
- instrumenty ludowe 
- Oskar Kolberg 
- Tańce narodowe, kujawiak, oberek 
- operetka, musical, rewia 
- muzyka filmowa i teatralna 
 
- Do rozwiązania krzyżówka (w załączniku). 
 

 

 

4. 5.05.2020 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 10:40. 

 

20 minut 

5. 5.05.2020 biologia Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków. 

Cel: 

- Omówienie procesu rozmnażania i rozwoju ptaków 

oraz opieki nad potomstwem. 

Polecenia dla uczniów: 

5. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 122-

123 oraz obejrzyj materiał na 

epodreczniki.pl „Ptaki”. 

6. Wyszukaj informacji na tematy: zwyczajów 

godowych, jajorodności i budowy gniazd, 

opieki nad potomstwem, budowy jaja i 

funkcji poszczególnych elementów jaja. 

7. W zaszycie narysuj i uzupełnij tabelę, 

dotyczącą rozmnażania i rozwoju ptaków 

 



(Informacje o dowolnych kilku gatunkach 

ptaków, znajdziesz w zasobach 

internetowych lub w atlasach). Tabela ma 

uwzględniać 4 części: 1- Nazwa gatunkowa 

ptaka, 2- Czy samica różni się od samca?, 3- 

Gdzie ptak buduje gniazdo?, 4- Czy ptak 

sprawuje opiekę nad potomstwem? W tabeli 

należy uwzględnić przynajmniej 3 gatunki 

ptaków. 

8. Uzupełnioną tabelę wyślij na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

6. 5.05.2020 informatyka Temat: 27  Komputery w pracy. 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 116 i czy-

tamy tekst Komputer w pracy. 

2. Dyskusja o wykorzystywaniu kompetencji 

informatycznych w pracy zawodowej. 

3. Czytamy informacje o zawodach w których 

wykorzystywane są kompetencje związane 

z zawodem informatyka (str 117). 

4. Pogadanka. 

5. Oglądamy filmy na czym polega praca gra-

fika komputerowego  https://www.you-

tube.com/watch?v=QV9Xc3ylscA. (8 min) 

i testera oprogramowania https://www.you-

tube.com/watch?v=bTYYo6mq4us (7min) 

6. Pogadanka. 

 

Zadanie domowe każdy z was ma wykonać 

prezentację o zawodach, które w swojej 

pracy wykorzystują kompetencje informa-

tyczne. (min 10 slajdów) 

 

Gotową prezentację  przesyłać na messengera 

na priv.   

  

Zadania analizujemy na Messengerze podczas 

lekcji, później na priv.  

  

 

7. 5.05.2020 Zaj. wyr. j. 

polski 

  

8.     
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