
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 
12. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

lin 

1 12.05.2020 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 

 

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

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

Dictation - pracujemy z tekstem i nagraniem 3.20. 

15 minut 

3. 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8z88yra0TAc
https://www.youtube.com/watch?v=8z88yra0TAc
https://www.youtube.com/watch?v=KDUKN4bbeCI
https://www.youtube.com/watch?v=KDUKN4bbeCI


4. Pogadanka. 

5. Otwieramy link https://solarsystem.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: 

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/watch?v=UspXit86NNI

&t=149s 

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

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

 
4. 12.05.2020 Wych. fizyczne Temat:  Temat: Doskonalenie techniki biegu. Biegi 

przełajowe. 
 
Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. 
Zwracamy uwagę na poprawną postawę ciała, 
prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane błędy 
techniczne. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s 
 
Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski w 
biegach przełajowych. 
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU 
 
Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4 

 

5. 12.05.2020 plastyka Temat: Rzeźba – cechy charakterystyczne. 

 

Cele: zapoznanie z rzeźbą jako dziedziną sztuki, 

poznanie narzędzi rzeźbiarskich i rodzajów rzeźby. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 72  

zwracając uwagę na to czym jest rzeźba. 

2. Popatrz jak wyglądają narzędzia rzeźbiarskie. 

3. Pooglądaj przykłady reprodukcji rzeźbiarskich 

zamieszczonych w podręczniku, zwróć uwagę na 

sposób ukazania emocji, bryły, faktury w dziele 

rzeźbiarskim. 

4. Napisz w zeszycie krótką notatkę na temat rzeźby 

opierając się na wiadomościach str.80 

Czy już wiesz? 

 

https://solarsystem.nasa.gov/
https://www.urania.edu.pl/
http://orion.pta.edu.pl/
https://news.astronet.pl/
https://www.astronomia24.com/news.php
https://www.astronomia24.com/news.php
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=DISdmsx1LBI
https://www.youtube.com/watch?v=vJ6qJmjt5NU
https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU


 

Wyjaśnij pojęcie: pieta, relief. 

6. 12.05.2020 j. polski                            
Temat: Perfekcyjnie wymyślony świat Śródziemia. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy  
i interpretacji tekstu, samodzielnego 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! 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 
 

15 minut 

7. 12.05.2020 Zaj. wyr. j. 

polski 

  

8.     

 

 

 

 

 


