
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 
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 religia Temat: „Czy można odrzucić Chrystusa i 

wszystko to, co On wniósł w dzieje 

człowieka”. 

 

Cel lekcji: Utrwalenie przerobionego 

materiału. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

- na podstawie wiadomości z katechezy napisz 

artykuł do gazety odpowiadający na pytanie: 

Dlaczego człowiek wierzący nie może 

odrzucić Chrystusa, który żyje i naucza w 

Kościele. 

  

-  modlitwa: Za Tych którzy przekazali nam 

wiarę i za naszą Ojczyznę „Pod Twoją 

obronę”. 

 

10 minut 

2. 13.05.2020  matematka Temat: Zadania na obliczanie pola 

powierzchni graniastosłupa. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe, 

w tym zadania praktyczne, na obliczanie pól 

bocznych i całkowitych graniastosłupów 

prostych. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 218-219. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

 

20 minut 

3. 13.05.2020 j. polski     
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. 

15 minut 



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. 

 
4. 13.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Przyczyny otyłości człowieka – 

Edukacja zdrowotna 
 
Proszę obejrzeć poniższe filmiki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7cwmn
SW4maM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVii5w
OmEP8 
 
 - proszę obliczyć sobie wskaźnik masy 
ciała BMI 
proszę obejrzeć filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=02Y8H
ygrzmo 

 

5. 13.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Kulturalny nastolatek – zasady 
dobrego zachowania w różnych sytuacjach. 
 
Cel lekcji: Przypomnienie podstawowych zasad 
dobrego zachowania w różnych sytuacjach. 
 
Spotkanie na platformie Discord o 11:40. 

 

6. 13.05.2020 Zaj. rozw. 

matematyka 

Temat: Zadania na obliczanie pola 

powierzchni graniastosłupa. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cwmnSW4maM
https://www.youtube.com/watch?v=7cwmnSW4maM


Rozwiązujemy zadania, które mają odniesienie 

do życia codziennego, jak malowanie 

pomieszczeń, układanie kafelków, paneli, 

tapetowanie ścian. 

 

Spotkanie na platformie Discord o 12:40. 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


