
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 
 

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 j. polski Temat: „A co, nie mówiłem? Pan Baggins potrafi więcej, 
niż nam się wydaje”. Próba charakterystyki głównego 
bohatera. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i 
interpretacji tekstu, samodzielnego poszukiwania i 
selekcji informacji, pisania charakterystyki bohatera 
literackiego. 
 
1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij zapisane w zeszycie informacje o 
bohaterze – przeczytaj swoje notatki. 
3.Przeczytaj informacje z podręcznika – wskazówki 
dotyczące pisania charakterystyki (s.192-193). 
4.Wykonaj ćw.7/191, podręcznik. 
(Pamiętaj!  
Najpierw piszemy pracę w brudnopisie, a dopiero po 
przeczytaniu  
i samodzielnym poprawieniu przepisujemy do zeszytu!) 

 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację 
Messenger. 

10 minut 
 

2. 15.05.2020 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

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 

3. 15.05.2020 matematyka Temat: Zadania na obliczanie pola powierzchni 
graniastosłupa. 
Cel lekcji: rozwiązywanie zadań z treścią 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj wybrane zadania utrwalające str. 218-220 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1/220-dla wszystkich 

b)2,3/220-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

 

4. 15.05.2020 religia Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

 

Cel lekcji: zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z 

powojennej historii Kościoła w Polsce. 

 

Polecenia dla ucznia: 

 - przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

- ułóż modlitwę, która wyrazi twoją prośbę, o to, by naród 

polski zawsze strzegł i bronił wiary. 

 

Modlitwa: „Pod Twoją Obronę…..” 

10 minut 



5. 15.05.2020 Wych. 

fizyczne 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W 

miarę możliwości proszę wykonać ćwiczenia 
wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 

https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dq

OMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem 
do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe warto ćwiczyć na 
świeżym powietrzu 

 

 

6. 15.05.2020 technika 
Temat: Elementy elektroniki 

Cel: Rysowanie i wymiarowanie przedmiotów, przygotowywanie dokumentacji 

technicznej. 

 

Polecenia dla uczniów: 

 

• Wyjaśnij czym zajmuje sie elektronika 

• Wykonaj ćwiczenia 1 i 2  z podręcznika str.52 

• Obejrzyj filmy https://www.youtube.com/watch?v=NA7M-h0pxns 
• https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo 
• https://www.youtube.com/watch?v=YGb4rmqSftI 
• Wykonaj z podręcznika str. 55  ćwiczenie 1 

• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych lekcji należy przesłać na adres 

robertpantola@gmail.com w formie skanu lub zdjęcia. 

• Przypominam uczniom którzy mają zaległości o konieczności 

uzupełnienia braków i pracy na bieżąco 

• W razie problemów proszę o kontakt 

 

7.     

8.     

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq
https://ewf.h1.pl/student/?token=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlLdkBACRzsBynEq
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