
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI c 

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 matematyka Temat: Graniastosłupy proste – siatki, 

modele. 
Cel lekcji: Uczeń rozróżnia i nazywa 

graniastosłupy proste. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Przeczytaj tekst o graniastosłupach 

zawarty w podręczniku na stronie 

212. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja 

Matematyka ,,Co to jest 

graniastosłup? Co to jest 

graniastosłup prawidłowy” 

https://www.youtube.com/watch?v=

VBBz7MpLEFA 

Na podstawie filmu odpowiedz na 

pytania: 

-co to jest graniastosłup prosty? 

-co to jest graniastosłup 

prawidłowy? 

       3. Rozwiązujemy zadania: 1,3,4,5,6/213-

214. 

Analiza zadań od 8.00. 

20 minut 

2. 7.05.2020  Wych. fizyczne Temat: Zabawy z wykorzystaniem ławeczki 
gimnastycznej. 
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć 
zabawy z wykorzystaniem ławeczek. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y_so
qgYyyo 
 
- układ ćwiczeń na ławeczce 
gimnastycznej, który obowiązuje podczas 
szkolnych zawodów  gimnastycznych. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hA1YL
zIyKyA 
 
Poniżej ćwiczenia równoważne, zachęcam 
do systematycznego wykonywania w 
domu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hs_Sg
sQBPZI 
 

Polecenia dla uczniów. 
 
Zachęcam do aktywności ruchowej w 
domu oczywiście z zachowaniem 
bezpieczeństwa. 
 
Zestaw ćwiczeń autorstwa dr. Warchoła na 
kolejny tydzień. 
 
Temat : Gra w kwadranta.    
 
Zasady gry: 
 
Rozpoczyna gracz drużyny znajdującej się 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hA1YLzIyKyA
https://www.youtube.com/watch?v=hA1YLzIyKyA


w gnieździe, który odbija piłkę w ten 
sposób żeby spadła ona na pole gry lub 
do półkola, a następnie szybko przebiega 
do pierwszej chorągiewki. Zadaniem 
drużyny przeciwnej jest jak najszybsze 
złapanie piłki w celu uniemożliwienia 
przeciwnikowi dobiegnięcia do 
chorągiewek i obiegnięcia półkola. W 
momencie odbijania piłki przez 
następnego gracza z tej samej drużyny, 
gracz pierwszy, jeśli w pierwszej fazie nie 
obiegł całego półkola, biegnie dalej; gracz 
rzucający piłkę roi to samo i usiłuje 
przebiec półkole. Jeżeli w tym czasie 
drużyna przeciwna złapie piłkę, a gracz 
biegający będzie pomiędzy 
chorągiewkami, ma prawo go "zbić'. Obie 
drużyny odbijają piłkę i pokonują półkole, 
ale prawo do piłki uzyskują wtedy gdy 
którykolwiek znajdujący się na polu grania 
chwyci piłkę tylko jedna ręką lub wtedy 
gdy wszyscy gracze drużyny przeciwnej 
zostaną "zbici". Gracz, któremu uda się 
obiec całe półkole bez zbicia przez 
drużynę przeciwna, zdobywa dla swojego 
zespołu punkt. Wygrywa ta drużyna, która 
zdobędzie więcej punktów we wcześniej 
ustalonym czasie. Uzyskany punkt można 
wymienić na wykupienie "zbitego" gracza, 
który wcześniej stracił prawo do gry. 

 
Kilka prostych ćwiczeń z nietypowym 
przyborem. Zachęcam do aktywności. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-
WnBwh8 
 
Zestaw ćwiczeń dr. Warchoła na kolejny 
tydzień. 
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koro
naferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_kl
asy_V-VI.pdf 
 
Proszę pamiętać o systematycznym 
wypełnianiu tabelki z własną aktywnością 
ruchową. 

3. 7.05.2020 Wych. fizyczne   

4. 7.05.2020 biologia Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków. 

Cel: 

- Omówienie procesu rozmnażania i rozwoju 

ptaków oraz opieki nad potomstwem. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 

122-123 oraz obejrzyj materiał na 

epodreczniki.pl „Ptaki”. 

2. Wyszukaj informacji na tematy: 

zwyczajów godowych, jajorodności i 

budowy gniazd, opieki nad 

potomstwem, budowy jaja i funkcji 

poszczególnych elementów jaja. 

3. 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. 

4. Uzupełnioną tabelę wyślij na 

emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

5. 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 
 

 

6. 7.05.2020 muzyka Temat: 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). 

 

7.     

8.     
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