
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 
 

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 j. angielski Temat: Home sweet home. 

Cele lekcji: poznajemy słownictwo związane z 

miejscem zamieszkania, doskonalimy 

umiejętność słuchania i uzupełniania luk 

w tekście. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z podręcznikiem str.94 i 95, ćw.1, 

2 i 3 (nagrania 3.25 i 3.26) 

- zeszyt ćwiczeń str. 60, ćw. 1 i 2. 

15 minut 

2. 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 218-219. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

20 minut 

3. 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 

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. 

4. 14.05.2020 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. 

 

5. 14.05.2020 plastyka Temat: Tworzenie formy rzeźbiarskiej z 

plasteliny. 

 

Cele: utrwalenie wiadomości na temat rzeźby 

tworzenie pracy plastycznej z plasteliny z 

zastosowaniem wiedzy na temat rzeźby 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Przygotuj medal. Na początku zastanów się, 

kogo można by nim nagrodzić – muzyka, 

sportowca, a może ucznia? Wykonaj szkic, w 

którym zaplanujesz dekorację i napis na 

medalu. 

 

2.Następnie uformuj krążek z plasteliny i 

stwórz płaskorzeźbę. 

 

4. Zrób zdjęcie  pracy i wyślij do oceny przez 

Messengera. 

5 minut 

6. 14.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Skok w dal sposobem naturalnym 
(uczymy się rozbiegu do skoku w dal) - LA 

 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie 
filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn
7H4&t=227s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXN
qHA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-
VP3B_bI 

 

 

7.     

https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI


8.     

 


