
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 
 

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 Temat: Przedstawiamy głównego bohatera - Bilba 
Bagginsa. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i 
interpretacji tekstu, samodzielnego poszukiwania i 
selekcji informacji, odczytywania znaczeń 
dosłownych i przenośnych. 
 
 1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij wybrane informacje o bohaterze – 
przeczytaj swoją notatkę (pierwsza lekcja związana 
z lektura). 
3.Zastanów się, jakie cechy hobbita ujawniły się 
podczas wyprawy. (Uwaga! Pracuj z lekturą!) 
 
Zapisz w zeszycie: 
Cechy hobbita, które ujawniły się na różnych 
etapach jego życia: 
- życie w domu - ….. 
- wyruszenie na wyprawę - ….. 
- spotkanie trolli - ….. 
- w rękach goblinów - ….. 
- spotkanie z Gollumem - ….. 
- atak pająków - ….. 
- u leśnych elfów - ….. 
- wejście do Samotnej Góry - ….. 
- w jaskini smoka - ….. 
- znalezienie Arcyklejnotu - ….. 
- oddanie skarbu Bardowi - ….. 
- walka przeciw goblinom - ….. 
- śmierć Thorina - ….. 
- powrót do domu - ….. 
4. Zastanów się, jakie wartości cenił hobbit przed 
wyruszeniem na wyprawę i po powrocie z niej. 
Zapisz je w zeszycie. 
5.Zapisz w zeszycie: 
        Historia opisana przez Tolkiena jest obrazem 
ludzkiego życia. Człowiek często zmaga się z 
przeciwnościami losu oraz własną słabością. Ta 
walka pozwala na `szlifowanie` charakteru 
człowieka oraz osiąganie trudnych celów. 
6. Zadanie: Oceń krótko głównego bohatera - Bilba 
Bagginsa. Uzasadnij swoją opinię. (zadanie 
pisemne) 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 13.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  
W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. 
Powodzenia! 
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNl

HOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO

6IJ 
  

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym 
powietrzu 

 

3. 13.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. 
Zachęcam do ćwiczeń . 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ


https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28P

xykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WPOwhQ8K5H 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu. 
  

4. 13.05.2020 matematyka Temat: Pole powierzchni graniastosłupa. 
Cel lekcji: obliczanie pola powierzchni 

graniastosłupa 

Polecenia dla ucznia: 

1. Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/dZRBkup2lcU 
i wykonaj zadania w niej zawarte. 

2.Wykonaj wybrane zadania - str. 218 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1/218-dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

5. 13.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Kultura i szacunek wobec odmienności 

kulturowej 

 

Cel lekcji: 

Polecenia dla ucznia: 

1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/lXXsAajTMw8 
https://youtu.be/L8wC6dvGTD0 

Zastanów się, co Tobie sprawia radość. 

15 minut 

6. 13.05.2020    

7.     

8.     

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WPOwhQ8K5H
https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WPOwhQ8K5H
https://youtu.be/dZRBkup2lcU
https://youtu.be/lXXsAajTMw8

