
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

10. 06. 2020. ( środa) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 10.06.2020 religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Pańskiej. 

 

Cel lekcji: Wyjaśnienie roli i znaczenia 

Uroczystości. 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- krzyżówka z hasłem „BOŻE CIAŁO” 

-  mój udział i świadectwo, 

 

-  Modlitwa: suplikacja „Święty Boże…” 

10 minut 

2. 10.06.2020  matematka Temat: Zadania z zastosowaniem dodawania 

i odejmowania liczb wymiernych. 
 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem dodawania i odejmowania 

liczb wymiernych. 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 253-257. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

 

20 minut 

3. 10.06.2020 j. polski Temat: Wiemy, jak poprawnie składać 
słowa! 
 
Cele: Przypomnienie wiadomości o zdaniach 
i częściach zdania, ćwiczenie umiejętności 
stosowania posiadanej wiedzy w praktyce. 
1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij znane już wiadomości o 
zdaniach (notatki w zeszycie, wiadomości w 
podręczniku). 
3.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 337). Zapisz je w 
zeszycie. 
4.Sprawdź, czy umiesz wykorzystać 
posiadaną wiedzę w praktyce: 
 - wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń - 
s.173, 
 - wykonaj w zeszycie ćw. 2,4 i 5/337-338 
(podr.). 
 (Jeśli potrzebujesz pomocy – kontaktuj się z 
nauczycielem!) 

5.Wspólnie z kolegami i koleżankami 
zmierzysz się z zadaniami 6 i 7/338 (podr.). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 

 

15 minut 

4. 10.06.2020 Wych. fizyczne Kolejny zestaw ćwiczeń przygotowany 
przez dr 
Krzysztofa Warchoła jest to X zestaw 
ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koron
afe 
rie/Zestaw_10_szkoly_podstawowe_klasy

 



_V_VI 
.pdf 
 
 Zachęcam do aktywności. 
 
ćwiczenia przygotowujące do padów, 
amortyzacji upadków. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Q5efw7O
XQkbKR0Xa07WSIKfHOAjkMRn19ujkaZX
vxGPlWX8x9w 
 
Ćwiczenia koordynacyjne 
Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z 
pro 
wadzącym wykonywać ćwiczenia 
https://ewf.h1.pl/student/?token=vCGu74F
sm 
QxR6qno3WloYs7Sv3oLdUY0sKdJjFO7F
Qf0ubi1 
DJ 
 

5. 10.06.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Odpowiednie korzystanie z mediów 
społecznych. 
 
Cel lekcji: Ukazanie pozytywnego i 
negatywnego wpływu mediów na rozwój 
człowieka. 
 
Spotkanie na platformie Discord o 11:40. 

 

6. 10.06.2020 Zaj. rozw. 

matematyka 

Temat: Zadania z zastosowaniem dodawania 

i odejmowania liczb wymiernych. 

 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem dodawania i odejmowania 

liczb wymiernych. 

 

Spotkanie na platformie Discord o 12:40. 

 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


