
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI c 

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. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z zeszytem ćwiczeń str.52 

15 minut 

2. 24.04.2020  j. polski   (2 godziny lekcyjne)         
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.). 
 
Temat: Promujemy język polski i polską 
kulturę. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, analizy i interpretacji tekstu, 
uzasadniania własnej opinii. 
1.Przypomnij wypowiedź swoją oraz 
koleżanek i kolegów na temat okazywania 
patriotyzmu współcześnie. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment „Ustawy o 
języku polskim” (podr. s. 294). 
4.Wykonaj ustnie ćw.1,2/295 (podr.), 
pisemnie  
ćw.3 i 5/295-296 (podr.). 
5.Przeczytaj wiersz „Zagadka” (podr. s.297), 
wykonaj ustnie ćw.1,2,3/297. 
6.Obejrzyj znaki promujące Polskę (podr. 
s.298), przemyśl pytania z ćw.1/298 (podr.). 
7.Zadanie: 
-  Wykonaj ćw. 4/297 i 2/298. 
-  Ochotnicy! Jeśli chcesz poznać różne 
ciekawostki językowe, zajrzyj na kanał You 
Tube Mówiąc inaczej. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 

 



 
3. 24.04.2020 j. polski cd.  

4. 24.04.2020 Matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem 

interpretacji danych zawartych w 

diagramach . 

Cel lekcji : uczeń rozwiązuje  zadania 

tekstowe na podstawie diagramów. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Dokonaj analizy przykładu 1 str.200- 

podręcznik. 

2. Rozwiązujemy zadania: 3str.201, 5 

str.202, 14,15 str.203. 

Analiza zadań od godz 10.40. 

20 minut 

 5. 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 oraz należy 

przesłać na adres robertpantola@gmail.com w formie 

skanu lub zdjęcia. 

• W razie problemów proszę o kontakt. 

 

6.     

 

 

 

 

 


