
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 

 

8. 05. 2020. (piątek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 8.05.2020 religia  Temat: najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

 

Cel lekcji: zapoznanie z najważniejszymi 

wydarzeniami z powojennej historii Kościoła w 

Polsce. 

 

Polecenia dla ucznia: 

 - przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

- ułóż modlitwę, która wyrazi twoją prośbę, o to, by 

naród polski zawsze strzegł i bronił wiary. 

 

Modlitwa: „Pod Twoją Obronę…..” 

 

10 minut 

2. 8.05.2020 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=VBBz

7MpLEFA 

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 8.50. 

20 minut 

3. 8.05.2020 technika Temat: Elementy elektroniki - cz 2. 

Cel: - podsumowanie wiadomości o elemen-

tach elektroniki występujących  wokół nas. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Oglądamy aktywne i bierne elementy 

elektroniczne: http://zdzi.pl/utk/elementy-

elektroniczne.pdf  

3. Otwieramy link filmu jak wyglądają i 

działają obwody elektryczne: 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=7vQo-bGFVJs . 

4.  Teraz poznamy tzw. układ elektryczny 

równoległy i szeregowy: 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=B7Mh1taKfU0.  

5. Pogadanka o elementach elektroniki wy-

stępujących wokół nas. 

 

Dodatkowe linki dla ciekawych: 

 

http://zdzi.pl/utk/elementy-elektroniczne.pdf
http://zdzi.pl/utk/elementy-elektroniczne.pdf
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https://cdn.czooosnek.cloud/files/ele-

menty_elektroniczne.pdf 

http://zsrtzwolen.pl/wp-content/uplo-

ads/2015/05/Elementy-elektroniczne-sto-

sowane.pdf 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=fSr3KV3Ufrs 

 

    Pytania na mesengerze podczas lekcji, póź-

niej na priv.  
 

4. 8.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie 
filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://youtu.be/JtC17odT5Qc 
 
https://youtu.be/trrUXyyNTz8 

 

5. 8.05.2020 j. polski Temat: Co za fantastyczne zakończenie roku! 

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: przygotowanie do omówienia powieści. 

a. Otwieramy podręczniki na str. 331 i 

czytamy fragment powieści „Felix, 

Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi”. 

b. Wymień elementy świata 

przedstawionego i zapisz je. W 

punkcie poświęconym wydarzeniom 

streść krótko tekst. 

 

 

6. 8.05.2020 Zaj. rozw. 

j. angielski 

Temat: Bolek and Lolek - cartoons. 

Cel: Doskonalenie umiejętności czytania 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność 

na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 12.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z tekstem w podręczniku na str. 92 

 

7.     

8.     
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