
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 
 

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 j. polski Temat: Hobbit – a kto to taki? 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji. 
 
1.Zastanów się, co zaciekawiło Cię w lekturze? 
Co utrudniało jej czytanie? 
2.Zastanów się, czy utwór opowiada historię 
prawdziwą czy fikcyjną? 
3.Wykonaj ćw.41,42/76 (zeszyt ćwiczeń). 
4.Przeczytaj treść ramki ZAPAMIĘTAJ! 
(podr.s.191), wykonaj ćw.43-45/76-78 (zeszyt 
ćwiczeń). 
5.Zapisz temat. 
6.Wypisz bohaterów powieści J.R.R.Tolkiena, 
podkreśl postać tytułową. 
7.Zapisz w zeszycie:  
kim był tytułowy bohater Bilbo Baggins, co 
wiesz o jego rodzinie, jak wygląda, gdzie 
mieszka, jakie ma zwyczaje – w wypowiedzi 
umieść cytaty  
z lektury. 
8.Zadanie:  
Na podstawie dostępnych informacji napisz 
notkę biograficzną o autorze przeczytanej 
lektury.  
UWAGA! Przypomnij, co powinno znaleźć się w 
notce (notatce) biograficznej (podr.s.152). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

-  pracujemy z podręcznikiem str. 90 

(ćw. 4 i 5), 

- pracujemy z zeszytem ćwiczeń str. 56 

(ćw. 3 i 4). 

15 min. 

3. 11.05.2020 matematyka Temat: Graniastosłupy proste. 

 

Cel lekcji: rozpoznawanie poszczególnych 

graniastosłupów 

Polecenia dla ucznia: 

1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/VBBz7MpLEFA 
i wykonaj notatkę. 

2.Wykonaj wybrane zadania- strona/204 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1/213 wszystkich 

b)2,3/213 -dla chętnych. 

15 minut 
 

https://youtu.be/VBBz7MpLEFA


Praca na platformie discord. 
4. 11.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  

W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. 
Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ

8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo 
 

 

5. 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 

 

6. 11.05.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w 
poniższy link. Wykonaj kilkanaście wybranych 
ćwiczeń. 
 
 
https://wordwall.net/pl/resource/935934/w
ychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-
og%c3%b3lnorozwojowe 

 

 

7.     

8.     

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe

