
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 
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. 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. 6c, 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. 15.05.2020  j. polski  
        (2 godziny lekcyjne) 

 
Temat: Przedstawiamy głównego bohatera - 
Bilba Bagginsa. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, 
analizy  
i interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania, selekcji informacji, 
odczytywania znaczeń dosłownych  
i przenośnych. 
 
 1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij wybrane informacje o 
bohaterze – przeczytaj swoją notatkę 
(pierwsza lekcja związana z lektura). 
3.Zastanów się, jakie cechy hobbita ujawniły 
się podczas wyprawy. (Uwaga! Pracuj z 
lekturą!) 
 
Zapisz w zeszycie: 
Cechy hobbita, które ujawniły się na 
różnych etapach jego życia: 
- życie w domu - ….. 
- wyruszenie na wyprawę - ….. 
- spotkanie trolli - ….. 
- w rękach goblinów - ….. 
- spotkanie z Gollumem - ….. 
- atak pająków - ….. 
- u leśnych elfów - ….. 
- wejście do Samotnej Góry - ….. 
- w jaskini smoka - ….. 
- znalezienie Arcyklejnotu - ….. 
- oddanie skarbu Bardowi - ….. 
- walka przeciw goblinom - ….. 
- śmierć Thorina - ….. 
- powrót do domu - ….. 
4. Zastanów się, jakie wartości cenił hobbit 
przed wyruszeniem na wyprawę i po 
powrocie z niej. Zapisz je w zeszycie. 
5.Zapisz w zeszycie: 

20 minut 



        Historia opisana przez Tolkiena jest 
obrazem ludzkiego życia. Człowiek często 
zmaga się  
z przeciwnościami losu oraz własną 
słabością. Ta walka pozwala na `szlifowanie` 
charakteru człowieka oraz osiąganie 
trudnych celów. 
6. Zadanie: Oceń krótko głównego bohatera 
- Bilba Bagginsa. Uzasadnij swoją opinię. 
 
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. 
  

3. 15.05.2020 j. polski   

4. 15.05.2020 Matematyka Temat: Objętość prostopadłościanu, 

jednostki objętości. 
Cele lekcji: 

-uczeń oblicza objętość prostopadłościanu, w 

tym sześcianu 

-stosuje jednostki objętości i pojemności oraz 

je zamienia 

Polecenia dla ucznia: 

1. Analiza tekstu zawartego  w 

podręczniku na stronie 221-223. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja 

Matematyka ,,Objętość i jednostki 

objętości – wprowadzenie” 

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

gLXkCCmoNDQ 

3. Rozwiązujemy wybrane zadania z 

podręcznika – strona 225. 

Analiza zadań od 10.40. 

20 minut 

5. 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 

6. 15.05.2020 Zaj. wyr. 

matematyka 

  

7.     

8.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NA7M-h0pxns
https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo
https://www.youtube.com/watch?v=YGb4rmqSftI

