
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 
 

12. 05. 2020. (wtorek) 

 
 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 12.05.2020 j. angielski Temat: Revision unit 6 – dictation. 
Cele lekcji: ćwiczenie umiejętności słuchania i 

wyszukiwanie błędów w tekście. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na 

platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

Dictation - pracujemy z tekstem i nagraniem 3.20. 

15 minut 

2. 12.05.2020 j. polski Temat: Pierwszy dzień w szkole – przedstawiamy 

bohaterów książki „ Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi”. 

Cele: doskonalenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

a) W zeszytach przedstawiamy głównych 

bohaterów powieści. Na podstawie 

pierwszego rozdziału i całego utworu 

krótko wyjaśniamy, jak wyglądało ich 

życie rodzinne. 

b) Odpowiadamy na pytanie, w jakich 

okolicznościach ich poznajemy (gdzie? 

kiedy?). 

 

3. 12.05.2020 muzyka Temat: Instrumenty dęte 

 
- czytamy tekst z podręcznika (str. 120 – 130). 
Robimy notatkę: 
- Instrumenty dęte ( jakie to są i jak powstaje w 
nich dźwięk) 
- Podział: 
- istr. Dęte drewniane, (napisać krótko jak są 
zbudowane i wymienić instrumenty, nie opisywać 
każdego z nich 
- instr. dęte blaszane to samo jak są zbudowane i 
wymienić 
- instr. dęte miechowe tak samo zrobić 
 
Dęte zespoły kameralne wymienić i opisać jakie 
instrumenty wchodzą w skład danego zespołu (str. 
130). 
 
Proszę obejrzeć krótkie prezentacje: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z9-4VgNOuSo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XsfLMCFP9LA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOJqPaux22c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9d4LoZ8bC34 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S7uGQPMhS3
w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yOqkqvB95d4 
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https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c 

4. 12.05.2020 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=kUhMTh

SB2D8 

4. Rozwiązujemy wybrane zadania – podręcznik 

strona 218. 

 

Analiza lekcji od 10:40. 

20 minut 

5. 12.05.2020 biologia Temat: Zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków. 

Cel: Wykazanie różnic w budowie zewnętrznej ptaków 

jako efekt przystosowań do życia 

       w określonych warunkach. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 125-

128 oraz materiałem na epodreczniki.pl 

„Ptaki” temat 3 (Odżywianie ptaków) i temat 

6 (Różnorodność ptaków). 

2. Na podstawie poznanych informacji, 

odpowiedz pisemnie do zeszytu na pytania: 

c) Jak można podzielić ptaki, biorąc pod 

uwagę rodzaj spożywanego pokarmu? 

Zapisz też przykłady ptaków. 

d) Od czego zależy wielkość i kształt dzioba 

ptaków? 

e) Od czego zależy budowa nóg ptaków? 

3. Zadanie domowe. Wybierz dowolny przykład 

ptaka (np. z zasobów internetowych, atlasów) 

i opisz cechy, które przystosowują go do 

warunków środowiska, trybu życia. Zadanie 

wyślij na emaila hanna.pawlik21@gmail.com 

 

6. 12.05.2020 informatyka Temat: 28  Astronomia z komputerem. 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 118. 

2. Oglądamy film o google earth  

https://www.youtube.com/watch?v=8z88yra0

TAc. 

3. Oglądamy możliwości programu Stellarium: 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=KDUKN4bbeCI 

4. Pogadanka. 

5. Otwieramy link:  https://solarsys-

tem.nasa.gov/. 

6. Postępujemy wg poleceń str. 120 czyli oglą-

damy zdjęcia wszystkich 8 planet naszego 

układu słonecznego. 

7. Korzystając z wybranego z podanych  

linków:  
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https://www.urania.edu.pl/ ;  

http://orion.pta.edu.pl/; 

https://news.astronet.pl/; 

https://www.astronomia24.com/news.php;  

wykonaj ćwiczenie ze str. 120 pod zdjęciem. 

8. Gotową galerię zdjęć, zapisz i wyślij do mnie 

do sprawdzenia na priv. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze podczas 

lekcji, później na priv.  

 Ciekawostki:  

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=UspXit86NNI&t=149s 

https://www.youtube.com/watch?v=DISdmsx1LBI 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6qJmjt5NU 

 

7. 12.05.2020 Zaj. wyr. j. 

polski 

  

8.     
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