
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 
 

13. 05. 2020. (środa) 

 
 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na pracę 

on – line 

 

1 13.05.2020 j. polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: „Musimy tylko działać wspólnie. To 

nasza jedyna szansa” – dzięki jakim cechom 

bohaterowie wyszli cało z trudnych sytuacji? 

a. Przypominamy sobie informacje o 

bohaterach powieści z ostatniej 

lekcji. 

b. Wypisujemy najważniejsze cechy 

Felixa, Niki i Neta – można to zrobić 

w tabelce. Uwzględniamy wady, 

zalety, umiejętności. 

c. Wybieramy jedną postać i piszemy 

jej charakterystykę z 

uwzględnieniem wszystkich zasad 

(cztery akapity). 

d. Podziel pracę na dwa dwie jednostki 

lekcyjne. 

 

2. 13.05.2020 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 

3. 13.05.2020 geografia Temat: Zróżnicowanie gospodarcze Rosji 
 
Cele: Poznanie cech gospodarki Rosji, 

znaczenie przemysłu, rolnictwa i usług w 
gospodarce Rosji. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie treści z 
podręcznika str. 162-164 oraz 
mapy gospodarczej Rosji 
wyszukaj: obszary upraw, 
występowanie surowców 
mineralnych, rozmieszczenie 
zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu.   

2. Wykonaj zadanie 3 i 4 w 

15 minut 



zeszycie ćwiczeń str.99. 
3. Na podstawię mapy 

gospodarczej Rosji omów 
najważniejsze czynniki lokalizacji 
okręgów przemysłowych w tym 
kraju– zdjęcie odpowiedzą 
odeślij na e-mail 
jan.slimak@vp.pl 

4. Obejrzyj film:  
https://docwiczenia.pl/kod/N61
N9Q 

4. 13.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Rzut piłeczką palantową  - LA 

 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film. W 
filmie jest omówienie techniki rzutu piłeczką 
palantową 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OP
Zrs&t=18s 

 

5. 13.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Jak zachować dobre relacje z innymi 

w trudnych czasach pandemii? 

 

6. 13.05.2020    

7.     

8.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s

