
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 
 

15. 05. 2020. (piątek) 

 
 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na pracę 

on – line 

 

1 15.05.2020 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. 15.05.2020 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 8.50. 

20 minut 

3. 15.05.2020 technika Temat: Nowoczesny świat techniki cz. 

1.  (2 godz.) 

Cel: - poznanie najważniejszych wynalaz-

ków ludzkości,. przykładów urządzeń 

mechatronicznych, 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Czytamy tekst ze str. 60 w „Świecie 

robotów” i „Warto wiedzieć”. 

3. Wykonujemy ćw. 1 str. 60 w zeszy-

cie. 

4. Oglądamy film: https://www.you-

tube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo    

i http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBU-

KOQtT-

KlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoH-

NiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8S

BDRKHg/66/pu-

blic/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf. 

5. Czytamy tekst ze str. 61 „Z mecha-

troniką w przyszłość” i wyjaśnienia 

pod ilustracjami.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf
http://tmm.pwr.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVQJQX2o8DAoHNiwFE1xVTXVBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/66/public/pum/pum_wyk1_2018_new.pdf


6. Wyszukujemy informacje w interne-

cie aby wykonać ćw. 2. str. 61. 

 

Wykonanym ćwiczeniom robimy zdję-

cia i wysyłamy do mnie na priv. 

 

 

Dodatkowe linki dla ciekawych: 

https://cdn.czooosnek.cloud/fi-

les/elementy_elektroniczne.pdf 

http://zsrtzwolen.pl/wp-con-

tent/uploads/2015/05/Elementy-elek-

troniczne-stosowane.pdf 

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

tch?v=fSr3KV3Ufrs 

 

    Pytania na mesengerze podczas lekcji, 

później na priv.  
 

4. 15.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Zasady zapobiegania otyłości   – 
edukacja zdrowotna 

 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i przeczytać 
informacje dotyczące tematu lekcji 
  

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylos
c/jak-zapobiegac-otylosci-u-dzieci-aa-3LDn-
CMCv-GKiA.html 

 

5. 15.05.2020 j. polski Temat: To była fascynująca przygoda…. 

a. Wybierz jedną z przygód bohaterów 

powieści, w której główną rolę 

odegrała sztuczna inteligencja. 

b. Przypomnij sobie ten fragment 

tekstu. 

c. Napisz krótkie streszczenie. 

d. Na koniec uzasadnij, dlaczego 

wybrałeś tę przygodę. 

 

6. 15.05.2020 Zaj. rozw. 

j. angielski 

Temat: The honest woodcutter. 
Cele lekcji: uczymy się słów i zwrotów 

oglądając opowiadania z morałem. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 12.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

Dziś historia z morałem: The honest 

woodcutter 

https://www.youtube.com/watch?v=vww0ot

av-v8 

15 minut 

7.     

8.     

 

https://cdn.czooosnek.cloud/files/elementy_elektroniczne.pdf
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