
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

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 j. polski Temat: Piszemy poprawnie zakończenia 
rzeczowników. 
 
Cele: Poznanie zasad ortograficznych 
dotyczących pisowni –i, -ji, -ii w 
zakończeniach rzeczowników, ćwiczenie 
umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w 
praktyce. 
 
1.Przyczytaj wiersz (podr. s. 290), zwróć  
uwagę na słowa zapisane innym kolorem. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj informacje z ramek ZAPAMIĘTAJ! 
(podr. s. 291 i 292). 
4.Zastosuj informacje z ramek – wykonaj 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (s.187-190). 
5.Zadanie: Wykonaj ćw.6/293 (podr.). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

10 minut 

2. 24.04.2020 j. angielski Temat: 

Cel: ćwiczymy układanie pytań w czasie Present 

Perfect 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6b, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z zeszytem ćwiczeń str.52 

15 minut 

3. 24.04.2020 matematyka Temat: Zadania praktyczne na obliczanie 
procentów. 
Cel lekcji: 
Stosowanie wszystkich typów obliczeń w 

zadaniach praktycznych. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj zadania 7-10/195 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)12/196-dla wszystkich 

b)11/196-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

 

4. 24.04.2020 religia Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania 

wiary. 

Cel lekcji: ukazanie, że wiara jest inspiracją dla 

twórców, którzy sztuką wyrażają swoją wiarę. 

Polecenia dla ucznia: 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie treści katechezy, 

- podaj przykłady kultury chrześcijańskiej w 

Europie i Polsce, 

- modlitwa: Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

10 minut 

5. 24.04.2020 Wych. fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu. 
Ćwiczenia te można wykonywać jako odpoczynek 
od wysiłku umysłowego.  Jeżeli to możliwe warto 
ćwiczyć na świeżym powietrzu lub w 
przewietrzonym pokoju. 
 Proszę wejść  w link 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wycho

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ć


wanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87 
i w miarę możliwości systematycznie wykonywać 
poszczególne ćwiczenia  z zachowaniem 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

6. 24.04.2020 technika 
Temat: Rysunki techniczne-wymiarowanie 

 

Cel: Rysowanie i wymiarowanie przedmiotów, przygotowywanie 

dokumentacji technicznej. 

 

Polecenia dla uczniów: 

• Wykonaj ćwiczenie 4 ze str.49 i 6 str. 50. Pamiętaj o 

stosowaniu przyborów geometrycznych.Dodatkowo 

można wykonać ćw. 5 i 7. 

• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych lekcji należy przesłać na 

adres robertpantola@gmail.com w formie skanu lub 

zdjęcia. 

• W razie problemów proszę o kontakt 

 

7.     

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ć

