
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 
 

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 matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem własności 
graniastosłupów prostych. 
Cel lekcji: rozwiązywanie zadań z 

zastosowaniem własności graniastosłupów 

Polecenia dla ucznia: 
1.Wykonaj wybrane zadania ze str. 215 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1/216 dla wszystkich 

b)2,3 -dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

2. 12.05.2020 geografia Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze Rosji. 
 
Cele: Poznanie różnorodności środowiska 

przyrodniczego; ukształtowania powierzchni, 
warunków klimatycznych, zróżnicowanie 
sieci wodnej, szaty roślinnej. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej Rosji 
wyszukaj położenie oraz 
nazewnictwo: nizin, wyżyn, pasm 
górskich, rzek i jezior. 

2. Z mapy klimatycznej wyszukaj 
stref i typu klimatu na obszarze 
Rosji. 

3. Z mapy krajobrazowej wyszukaj 
rozmieszczenie zbiorowisk 
roślinnych. 

4. Przeczytaj w podręczniku str. 160-
162 treści dotyczące 
zróżnicowania przyrodniczego 
Rosji. 

5. Wykonaj zadanie 1,2 str. 97098 w 
zeszycie ćwiczeń 

6. Ćwicz lokalizację obiektów 
geograficznych na mapach 
tematycznych. 

15 minut 

3. 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 9.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

Dictation - pracujemy z tekstem i nagraniem 

3.20. 

15 minut 

4. 12.05.2020 j. polski    (2 godziny lekcyjne) 
 
Temat: Perfekcyjnie wymyślony świat 
Śródziemia. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu, samodzielnego 

20 minut 



poszukiwania i selekcji informacji. 
 
1.Przeczytaj notki biograficzne zapisane przez 
koleżanki i kolegów. 
2.Przeczytaj jeszcze raz treść ramki 
ZAPAMIĘTAJ! (podr.s.191).  
    Zapisz w zeszycie, czym jest powieść 
fantasy. 
3.Zapisz w zeszycie informacje o powieści: 
czas - … 
miejsce - … 
bohaterowie - … 
zwierzęta - … 
język - … 
wydarzenia - … 
niezwykłe przedmioty - … 

4.Przeczytaj polecenie 3/190 (podr.), 
zastanów się, czy przedstawiony przez 
Tolkiena świat sprawia wrażenie nierealnego, 
nieistniejącego, czy prawdziwego. 
5.Zapisz w zeszycie: 
        Mimo wprowadzenia różnych postaci 
fantastycznych, magicznych przedmiotów i 
niezwykłych wydarzeń świat Śródziemia jest 
pokazany tak, jakby istniał naprawdę. Ma 
swoją historię, własne legendy, języki. Takie 
wrażenie wzmacniają dodatkowo zwroty 
narratora do czytelnika 
(np. „W dzisiejszych czasach bowiem 
hobbitów bardzo rzadko można spotkać; nie 
ma ich wiele, a poza tym unikają Dużych Ludzi 
– jak nazywają nas.”). 
6.Zadanie: 
Zapisz 10 pytań i odpowiedzi na nie 
dotyczących wydarzeń i postaci z całej lektury. 
Pamiętaj, że odpowiedzi zapisujesz całym 
zdaniem! 
 
Temat: „Nie życzę sobie przygód. Dziękuję 
ślicznie!” Niespodziewana wyprawa Bilba 
Bagginsa. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji, 
odczytywania znaczeń dosłownych i 
przenośnych. 
 
1.Przeczytaj pytania i odpowiedzi dotyczące 
treści lektury zapisane przez koleżanki i 
kolegów. 
2.Zapisz temat, 
3.Przypomnij najważniejsze wydarzenia z 
wyprawy bohaterów – pracuj  
z lekturą. 
4.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia i 
zapisz plan w zeszycie: 
 
Znalezienie pierścienia i spotkanie z 
Gollumem. 
Wyprawa do Samotnej Góry. 
Atak Smauga na miasto. 
Śmierć krasnoluda Thorina. 
Gościna Beorna. 
Początek wyprawy z krasnoludami. 
Ucieczka i dotarcie do Miasta nad Jeziorem. 
Przekazanie Arcyklejnotu Bardowi. 
Wspólna walka przeciwko goblinom i wargom 



zakończona zwycięstwem sił dobra. 
Śmierć potwora z ręki Barda. 
Odpoczynek u Elronda. 
Przybycie Gandalfa. 
Napaść wrogów i pomoc wielkich orłów. 
Uwięzienie przez elfy. 
Odnalezienie wejścia do skarbca smoka. 
Kłótnia o skarby. 
Powrót Bilba do domu. 
Spotkanie trolli. 
Atak wielkich pająków. 
Pogodzenie przeciwników. 
W rękach goblinów. 
5.Zastanów się, co wyprawa przyniosła jej 
uczestnikom. Uzupełnij i zapisz w zeszycie: 
 
Korzyści z wyprawy: …………………… 
Straty spowodowane wyprawą: 
……………………… 
 
6.Zastanów się, jak można przenośnie 
odczytać wyprawę bohaterów. 
Zapisz w zeszycie:  
        Wyprawę bohaterów można odczytać jako 
metaforę życia człowieka, który opuszcza dom 
(wygodną i bezpieczną przestrzeń), aby 
zmierzyć się z trudami życia i osiągnąć 
wyznaczony cel. 
7.Zadanie: Znajdź w lekturze fragmenty 
opisujące Bilba Bagginsa, zaznacz je zakładką. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

5. 12.05.2020 j. polski   

6.     

7.     

8.     

 

 


