
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI a 
 

11. 05. 2020. (poniedziałek) 

 
 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na pracę 

on – line 

 

1 11.05.2020  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 8:00. 

20 minut 

2 11.05.2020 historia    Temat: Republika Francuska 1792 - 1795 

              Cel: Poznanie przebiegu rewolucji 

francuskiej w latach 1792 - 1795 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z 

podręcznikiem - przeczytać tekst 

od  s. 190  do 193 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 

ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 

-  jakie wydarzenie przedstawia 
ilustracja na s. 190 

-  6 zdań na temat ważnych 

wydarzeń w czasie rewolucji 
francuskiej w latach 1792 - 1795 

4. Zapoznać się z tekstem 

źródłowym na s. 192 

5. Dokonać oceny wydarzeń we 

Francji podczas tego okresu, a 

zwłaszcza terroru jakobinów 

6. Obejrzeć na YouTubie film 

historyczny pt. "Lekcje historii - 

rewolucja francuska" czas trwania 

- 6 min 

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

v=ed3ncsgZJ7U 

 

3. 11.05.2020 j. polski Temat: Co za fantastyczne zakończenie roku! 

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: przygotowanie do omówienia powieści. 

 



a. Otwieramy podręczniki na str. 

331 i czytamy fragment 

powieści „Felix, Net i Nika oraz 

Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

b. Wymień elementy świata 

przedstawionego i zapisz je. W 

punkcie poświęconym 

wydarzeniom streść krótko 

tekst. 

 

4. 11.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie przekazania 
pałeczki w biegu sztafetowy - LA 

 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w 
miarę możliwości wykonać ćwiczenia wspólnie 
z prowadzącym. W filmie jest zawarta 
demonstracja i omówienie przekazania pałeczki 
sztafetowej oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=FpKYT4P1UO
EAFh87TRJU1CXvSLlFX54f9zMVRlFm7EciIsTaQo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSr
z8&t=86s 
 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany 
przez dr Krzysztofa Warchoła 

 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaf
erie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI
.pdf 
 

 

5. 11.05.2020 j. angielski Temat: Revision unit 6 - czas Present 

Perfect. 

Cel: powtórzenie tworzenia zdań, pytań i 

przeczeń w czasie Present Perfect. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

- podręcznik str. 90 (ćw. 4 i 5), 

- zeszyt ćwiczeń str. 56 (ćw. 3 i 4). 

15 minut 

6. 11.05.2020    

7.     

8.     
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