
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 
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 religia Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze. 

 

 Cel lekcji: Ukazanie potrzeby praktykowania 

tradycyjnych zwyczajów, zwłaszcza obrzędu 

błogosławieństw. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie katechezy, 

- do poszczególnych dat i świąt zrób ilustrację 

przedmiotu, który święci się w danym dniu (Niedziela 

Palmowa, 15.08, Środa Popielcowa, 25.07, Wielka 

Sobota, 06.01, 02.02,) 

 

-  modlitwa: Akt Wiary „Wierzę w Ciebie Boże żywy” 

 

10 minut 

2. 11.05.2020  matematyka Temat: Pole powierzchni graniastosłupa. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu, w tym sześcianu. Stosuje i zamienia 

jednostki pola. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Przygotuj kartonowe pudełka, przypomnij sobie 

sposoby obliczania pól figur płaskich i 

wiadomości dotyczące jednostek pola. 

2. Analiza wiadomości zawartych w ,,Sowa 

przypomina” – podręcznik strona 217. 

3. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Pole 

powierzchni graniastosłupa. Siatka 

graniastosłupów” 

https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB

2D8 

4. Rozwiązujemy wybrane zadania – podręcznik 

strona 218. 

 

Analiza lekcji od 8.50. 

20 minut 

3. 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 

15 minut 



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. 
 

4. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

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. 

5. 11.05.2020 geografia Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i 
Białorusi. 
 
Cele: Poznanie podstawowych informacji na temat 
walorów przyrodniczych i kulturowych Litwy i Białorusi. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 146-151. 
2. Na podstawie mapy ogólno geograficznej str.146, 

turystycznej str. 149 w podręczniku wykonaj 
zadania 1,2,3,4 str. 89-90 w zeszycie ćwiczeń. 

3. Wykonaj zadanie 5 str.91 w zeszycie ćwiczeń- 
zdjęcie odpowiedzi prześlij na e-maila 
jan.slimak@vp.pl 

15 minut 

6. 11.05.2020 wdż chłopcy 

Temat: Mój styl to zdrowie. 

 

Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 określić trzy wymiary zdrowia wg. WHO 

 wskazać czynniki od których zależy zdrowie 

prokreacyjne, 

  uzasadnić potrzebę konsultacji lekarskiej w 

sytuacji zaburzeń zdrowotnych układu 

rozrodczego. 

 

Zapisz w zeszycie: 

1.Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, 

psychicznego i społecznego. 

2.Zdrowie prokreacyjne to zdolność przekazywania życia. 

3. Odpowiedzialność za własne zdrowie spoczywa na nas. 

 

Do lekcji  przez Messengera zostaną wysłane materiały 

do  poczytania. 

 15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


