
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 

 

24. 04. 2020. (piątek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 24.04.2020 religia Temat: Jak dziś żyć wiarą? 

 

Cele lekcji: Ukazanie znaczenia świadków 

wiary. 

- Przywitanie się i potwierdzenie obecności. 

- zapisanie tematu. 

- Przeczytanie treści  katechezy. 

-Rysunek plakatu na temat: 

1. Chrześcijanin zna prawdy wiary. 

2. chrześcijanin uczestniczy w życiu 

sakramentalnym. 

3. Chrześcijanin Przestrzega przykazań. 

4. chrześcijanin angażuje się w życie Kościoła. 

 

Modlitwa: O wzrost w nas Wiary, Nadziei i 

Miłości – „ojcze nasz…” 

 

2. 24.04.2020 matematyka Temat: Diagramy procentowe. 

 

Cel lekcji: uczeń odczytuje dane z 

prostokątnych, kołowych i słupkowych 

diagramów i stosuje je do odpowiedzi na 

zadane pytania. 

 

Polecenia dla ucznia: 

1.Przeczytaj wiadomości zawarte w 

podręczniku na stronie 198 i 199 

. 

2.Wideolekcja: Pi- stacja 

Matematyka ,,Diagramy procentowe” 

https://www.youtube.com/watch?v=c3sDpvOg

Jzc 

Z tej wideolekcji dowiesz się: 

  - jak odczytywać diagramy procentowe, 

  - jakie są typy diagramów procentowych. 

 

3.Rozwiązujemy zadanie: 1,2 i 4 str.201. 

 

Analiza materiału lekcyjnego od godz 8.50 

20 minut 

3. 24.04.2020 technika Temat: Elementy elektroniki. 

Cel: - poznanie urządzeń elektronicznych 

wokół nas oraz ich elementów. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Otwieramy podręcznik na str. 54 i 

czytamy „Elektronika wokół nas” 

oraz przykłady elementów elektro-

nicznych i ich symboli.(tabelka). 

3. Oglądamy film Elementy elektro-

niczne: https://www.you-

tube.com/watch?v=3l8a8BIx48U. 

(13 min) 

4. Czytamy tekst „Rodzaje elementów 

elektronicznych” i wykonujemy ćw. 

1 str. 55. w zeszycie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U
https://www.youtube.com/watch?v=3l8a8BIx48U


5. Przepisujemy teksty z „Warto wie-

dzieć” i „Ekowiadomość pod wyko-

nanym ćwiczeniem. 

6.  Wykonujemy ćwiczenia 

podsumowujące z karty pracy. 

 

Wypełniamy ćwiczenia z karty pracy 

w zeszycie, edytorze tekstu lub  na 

druku,  robimy im zdjęcie (aby było 

wyraźne) i wysyłamy na priv.  

 

    Pytania na mesengerze podczas lekcji, 

później na priv.  
 

4. 24.04.2020 Wych. fizyczne  
Polecenia dla uczniów:      
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu. 
 Proszę wejść  w link 
 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wyc
howanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87 
i w miarę możliwości systematycznie 
wykonywać poszczególne ćwiczenia  z 
zachowaniem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 
  

 

5. 24.04.2020 j. polski Temat: Znamy już wszystkie części mowy! 

Cele: utrwalenie wiadomości z nauki o języku. 

a. Proszę wypisać w zeszycie 

wszystkie części mowy, które 

poznaliśmy: najlepiej zrobić to w 

tabelce – jedna rubryka to części 

odmienne, druga – nieodmienne. 

b. Wykonujemy do zeszytu zad. 6, 7, 9. 

 

6. 24.04.2020 Zaj. rozw. 

j. angielski 

Temat: Everything At Once by Lenka 

Cele lekcji: Doskonalenie słownictwa i 

wymowy poprzez piosenki. 

Polecenia dla uczniów biorących udział w 

zajęciach: 

1. Zgłoście swoją obecność na 

platformie Classroom google kl. 6a, 

godz. 12.40 

2. Zapoznajcie się z materiałami 

przekazanymi przez nauczyciela: 

Śpiewamy i uczymy się nowych słów i 

ich wymowy: Everything At Once by 

Lenka 

https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX

3tfHU 

15 minut 

7.     

8.     

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ć
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ć
https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU
https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU

