
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY VI b 
 

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 informatyka Temat: 28  Astronomia z komputerem. 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 118. 

2. Oglądamy film o google earth  

https://www.youtube.com/watch?v=8z88yra0T

Ac. 

3. Oglądamy możliwości programu Stellarium: 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=KDUKN4bbeCI 

4. Pogadanka. 

5. Otwieramy link https://solarsystem.nasa.gov/. 

6. Postępujemy wg poleceń str. 120 czyli oglą-

damy zdjęcia wszystkich 8 planet naszego 

układu słonecznego. 

7. Korzystając z wybranego z podanych linków: 

https://www.urania.edu.pl/ ;  

http://orion.pta.edu.pl/; 

https://news.astronet.pl/; 

https://www.astrono-

mia24.com/news.php; wykonaj ćwiczenie 

ze str. 120 pod zdjęciem. 

8. Gotową galerię zdjęć, zapisz i wyślij do mnie 

do sprawdzenia na priv. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze podczas lek-

cji, później na priv.  

 Ciekawostki:  

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=UspXit86NNI&t=149s 

https://www.youtube.com/watch?v=DISdmsx1LBI 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6qJmjt5NU 

 

 

2. 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 
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https://www.youtube.com/watch?v=KDUKN4bbeCI
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http://orion.pta.edu.pl/
https://news.astronet.pl/
https://www.astronomia24.com/news.php
https://www.astronomia24.com/news.php
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI&t=149s
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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. 

3. 14.05.2020 religia Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś. 

 

Cel lekcji: Ukazanie postaci polskich męczenników , 

którzy świadczyli o Bogu.. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

-  napisz co znaczy być wiernym Panu Bogu do końca. 

 

Modlitwa : Odmówienie Litanii Loretańskiej 

10 minut 

4. 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 

5. 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=uF4MOfTyRgw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z9-4VgNOuSo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XsfLMCFP9LA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOJqPaux22c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9d4LoZ8bC34 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S7uGQPMhS3w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yOqkqvB95d4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c 

6. 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 

 

7. 14.05.2020 Zaj. wyr. j. 

polski 

  

8.     
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