
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI c 

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 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. 6c, 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) 

15 min. 

2. 8.05.2020  j. polski      (dwie godziny lekcyjne) 

Temat: Polowanie odegrane na rogu … 

 
Cele: Ćwiczenie umiejętności słuchania, 
czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego, samodzielnego poszukiwania i 
selekcji informacji. 
 
1.Wysłuchaj recytacji fragmentu „Pana 
Tadeusza”  - Gra Wojskiego na rogu – 
skorzystaj z zasobów Internetu. 
2. Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment „Pana 
Tadeusza” – podr.s.282 – 284. Wyjaśnij 
niezrozumiałe pojęcia – przypisy. 
4.Na jakim instrumencie został zagrany 
tytułowy koncert, przez kogo i z jakiej 
okazji? Odpowiedz pełnym zdaniem. Zapisz 
odpowiedx w zeszycie. 
5.Znajdź fragmenty opisujące róg myśliwski 
Wojskiego. Pracuj z tekstem – znajdź epitety, 
porównania i metafory użyte przez Adama 
Mickiewicza. Zapisz je. 
6.Jakie dźwięki udało się `wyczarować` 
Wojskiemu na rogu? Zapisz je. Wykonaj 
ustnie ćw.7/285 (podr.). 
7.Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu 
Wojskiego. 
8.Opisz reakcję słuchaczy na koncert w 
wykonaniu Wojskiego. 
9.Zapoznaj się z informacją w ramce 
ZAPAMIĘTAJ! 
 (podr. s.285), zapisz w zeszycie wyjaśnienie 
terminu: zgrubienie. 
10. Zadanie: Przygotuj głośną prezentację 
wybranej przez siebie dłuższej części 
utworu – przeczytaj polecenie 9/285 
(podr.). 
 
Temat: Na  jakie części dzielą się wyrazy 
podczas odmiany? 

 
Cele: Poznanie informacji o budowie 
wyrazu, ćwiczenie umiejętności 
wykorzystania wiedzy w praktyce. 
 

20 minut 



1.Przypomnij, jak odmieniamy rzeczowniki. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! –  
podr. s.286. 
4.Wykonaj ustnie ćw.2-5/287 (podr.). 
5.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj 
pisemnie ćw.3/287 (podr.). 
6.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! –  
podr. s.288. 
7.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj 
pisemnie ćw.7/288 (podr.). 
8.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! –  
podr. s.289. 
9.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj 
pisemnie  
ćw.8 i 10/288 (podr.). 
10.Zadanie: Przeczytaj głośno jeszcze raz 
informacje  
z ramek ZAPAMIĘTAJ! 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 
  

3. 8.05.2020 j. polski   

4. 8.05.2020 Matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem własności 

graniastosłupów prostych. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem własności graniastosłupów 

prostych na podstawie modeli, siatek lub opisu 

bryły. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Wideolekcja: Pi-stacja 

Matematyka ,,Siatka 

prostopadłościanu i sześcianu” 

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

6WBQAXB6ZAw 

2. Rozwiązujemy zadania 

7,13,15,17/215-216 podręcznik. 

Analiza zadań od 10.40. 

20 minut 

5. 8.05.2020 technika 
Temat: Podsumowanie wiadomości o rysunku technicznym 

 

Cel: Rysowanie i wymiarowanie przedmiotów, przygotowywanie 

dokumentacji technicznej. 

 

Polecenia dla uczniów: 

 

• Wykonaj ćwiczenia 1 i 2  z podręcznika str.52 

• Obejrzyj filmy 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_v21mvWKI 
• https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY 
• https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=g--3EP5wf9c 
• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych lekcji należy przesłać 

na adres robertpantola@gmail.com w formie skanu lub 

zdjęcia. 

• Przypominam uczniom którzy mają zaległości o 

konieczności uzupełnienia i pracy na bieżąco 

• W razie problemów proszę o kontakt 

 

6.     

7.     

8.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_v21mvWKI
https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY
https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ
https://www.youtube.com/watch?v=g--3EP5wf9c


 


