
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 
14. 05. 2020. (czwartek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 14.05.2020 matematyka 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 219-220. 

Analiza zadań od 8.00. 

20 minut 

2. 14.05.2020  Wych. fizyczne Temat: Kontrolujemy i oceniamy 

wydolność fizyczną 

Testem Coopera  ( 1 godz). 
 
Proszę obejrzeć poniższe filmiki i 
zapoznać się z tabelami dla danej 
kategorii wiekowej. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k8g29v
4miks 
 
 

http://pcs.tczew.pl/wp-
content/uploads/2017/09/Tabele-Testu-
Coopera.pdf 
 

 
Zachęcam również do aktywności 
ruchowej. Kolejny zestaw ćwiczeń 
przygotowany przez dr. Warchoła. 
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koro
naferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_kl
asy_V_VI.pdf 
 
Proszę pamiętać o systematycznym 
wypełnianiu tabelki z własną aktywnością 
ruchową. 
 
Temat:  Poznajemy starty z różnych pozycji 

wyjściowych. Lekkoatletyka. Doskonalenie 
startu wysokiego.  ( 1 godz). 
 
Proszę obejrzeć  filmiki w których zawarte 
są rodzaje startów z różnych pozycji 
wyjściowych, technika wykonania oraz 
ćwiczenia doskonalące. Proszę spróbować 
wykonać poszczególne ćwiczenia w miarę 
możliwości. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=2818CW0
C8jNGPBThfzlcsD7xQ8mR7rpCJ8nvI1B4i
SHolst1mW 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b7cmI

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7cmIVq1WYY
https://www.youtube.com/watch?v=b7cmIVq1WYY


Vq1WYY 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6q
gyELXc 
 

3. 14.05.2020 Wych. fizyczne   

4. 14.05.2020 biologia Temat: Zróżnicowanie budowy zewnętrznej 

ptaków. 

Cel: Wykazanie różnic w budowie 

zewnętrznej ptaków jako efekt przystosowań 

do życia 

       w określonych warunkach. 

Polecenia dla uczniów: 
1. Zapoznaj się z treścią podręcznika 

str. 125-128 oraz materiałem na 

epodreczniki.pl „Ptaki” temat 3 

(Odżywianie ptaków) i temat 6 

(Różnorodność ptaków). 

2. Na podstawie poznanych informacji, 

odpowiedz pisemnie do zeszytu na 

pytania: 

a) Jak można podzielić ptaki, 

biorąc pod uwagę rodzaj 

spożywanego pokarmu? Zapisz 

też przykłady ptaków. 

b) Od czego zależy wielkość i 

kształt dzioba ptaków? 

c) Od czego zależy budowa nóg 

ptaków? 

3. Zadanie domowe. Wybierz dowolny 

przykład ptaka (np. z zasobów 

internetowych, atlasów) 

i opisz cechy, które przystosowują 

go do warunków środowiska, 

trybu życia. Zadanie wyślij na 

emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

 

5. 14.05.2020 historia Temat: Epoka Napoleona Bonapartego - od 

konsulatu do cesarstwa 

              Cel: Poznanie okoliczności przejęcia 

władzy we Francji przez Napoleona i 

najważniejszych wydarzeń    

                      w  latach 1795 - 1804 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z 

podręcznikiem - przeczytać tekst 

od  s. 194  do 195 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 

ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 

-  jakie wydarzenia umożliwiły 

Napoleonowi przejąć władzę we 
Francji w 1799 r. 

-  pojęcie konsulat 

Konsulat to okres w historii 

Francji od 1799 do 1804 r. gdy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7cmIVq1WYY
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc
https://www.youtube.com/watch?v=0Nz6qgyELXc
mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


krajem rządził trzyosobowy 
konsulat (grupa trzech ważnych 

urzędników zwanych 

konsulami). Faktyczną władzę 

miał pierwszy konsul czyli 

Napoleon Bonaparte 

- datę koronacji Napoleona na 

cesarza Francuzów 

4. Zapoznać się z opisem obrazu J-

L. Davida "Koronacja Napoleona" 

na s. 195 i ilustracjami  Napoleona 

w Internecie. 

6. 14.05.2020 muzyka Temat: Instrumenty dęte 

 
- czytamy tekst z podręcznika (str. 120 – 
130). 
Robimy notatkę: 
- Instrumenty dęte ( jakie to są i jak 
powstaje w nich dźwięk) 
- Podział: 
- istr. Dęte drewniane, (napisać krótko jak 
są zbudowane i wymienić instrumenty, nie 
opisywać każdego z nich 
- instr. dęte blaszane to samo jak są 
zbudowane i wymienić 
- instr. dęte miechowe tak samo zrobić 
 
Dęte zespoły kameralne wymienić i opisać 
jakie instrumenty wchodzą w skład 
danego zespołu (str. 130). 
 
Proszę obejrzeć krótkie prezentacje: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uF4M
OfTyRgw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z9-
4VgNOuSo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XsfLM
CFP9LA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOJqP
aux22c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9d4Lo
Z8bC34 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S7uG
QPMhS3w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yOqkq
vB95d4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7
a12f7c 
 

 

7.     

8.     
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