
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 

 

7. 05. 2020. (czwartek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 7.05.2020 j. angielski Temat: Revision unit 6 

Cel: powtórzenie wiadomości z rozdziału 6 

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 str.90 (nagranie 

3.21 do ćw.8) 

Zadanie domowe do odesłania do 12.05.2020 

(str. 56 zeszyt ćwiczeń) 

Zadanie dodatkowe dla chętnych str. 57 

15 minut 

2. 7.05.2020 matematyka Temat: Procenty – sprawdzian wiadomości. 

Cel lekcji: Sprawdzenie wiedzy zdobytej przez 

uczniów. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

20 minut 

3. 7.05.2020 historia  Temat: Rewolucja we Francji 1789 - 1791 

              Cel: Poznanie przyczyn i przebiegu 

rewolucji francuskiej w pierwszym etapie 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać tekst 
od  s. 186  do 189 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 
ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie wydarzenie przedstawia 
ilustracja na str 186 podręcznika 
 
 

- wymienić w punktach 
najważniejsze wydarzenia podczas 
rewolucji od wybuchu do 1791 r. 
- opisać symbole narodowe 
Francji: podać tytuł hymnu, kolory 
flagi i wygląd godła 
 

4. Zapoznać się z tekstem 
źródłowym na s. 187 
 

 

4. 7.05.2020 j. polski Temat: Jakie cechy Janka pozwoliły mu 

dotrzeć  na biegun? 
Cele: uczeń umie redagować charakterystykę 

bohatera, rozumie problemy ludzi 

niepełnosprawnych. 

a. Przypomnij sobie tekst „Poza 

horyzonty”. 

b. Wykonaj pisemnie do zeszytu 

zadanie 4 str. 342. 

c. Następnie napisz, jaka zmiana 

dokonała się w chłopcu dzięki 

ekspedycji na biegun? (zad. 6, str. 

342. 

d. Napisz komu i w jaki sposób 

pomaga Fundacja Poza Horyzonty? 

 



 
5. 7.05.2020 plastyka Temat: Rzeźba – cechy charakterystyczne. 

 

Cele: zapoznanie z rzeźbą jako dziedziną 

sztuki, poznanie narzędzi rzeźbiarskich i 

rodzajów rzeźby. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 72  

zwracając uwagę na to czym jest rzeźba. 

2. Popatrz jak wyglądają narzędzia 

rzeźbiarskie. 

3. Pooglądaj przykłady reprodukcji 

rzeźbiarskich zamieszczonych w podręczniku, 

zwróć uwagę na sposób ukazania emocji, 

bryły, faktury w dziele rzeźbiarskim. 

4. Napisz w zeszycie krótką notatkę na temat 

rzeźby opierając się na wiadomościach str.80 

Czy już wiesz? 

 

Wyjaśnij pojęcie: pieta, relief. 

 

 

6. 7.05.2020 Wych. fizyczne  
Temat: Prawidłowa technika biegu - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w 
miarę możliwości wykonać ćwiczenia 
 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ng4rOf8vzfR
s0gzmPJOdIxoTKpNvD7TsB3a9EO27UcJg2YG7h
F 
 

 

7.     

8.     

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ng4rOf8vzfRs0gzmPJOdIxoTKpNvD7TsB3a9EO27UcJg2YG7hF
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ng4rOf8vzfRs0gzmPJOdIxoTKpNvD7TsB3a9EO27UcJg2YG7hF
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ng4rOf8vzfRs0gzmPJOdIxoTKpNvD7TsB3a9EO27UcJg2YG7hF

