
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

18. 05. 2020. (poniedziałek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na pracę 

on – line 

 

1 18.05.2020  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=gLXk

CCmoNDQ 

3. Rozwiązujemy wybrane zadania z 

podręcznika – strona 225. 

Analiza zadań od 8:00. 

20 minut 

2 18.05.2020 historia   Temat: Hegemonia Francji w Europie 

              Cel: Poznanie przyczyn i skutków 

dominacji Francji w Europie w latach 1804 - 

1810 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać tekst 
od  s. 196 do 198 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 
ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie wydarzenia umocniły 
pozycję Napoleona i Francji w 
Europie 
-( czyli z kim wygrał wojny) 
- jakie były tego skutki 
- pojęcie hegemonia 
4. Zapoznać się z  infografiką na s. 
197 
5. Zapoznać się z mapą na s. 196 
6. Zadanie na ocenę celującą: ćw. 1 
i 2 s.196 

 

 

3. 18.05.2020 j. polski Temat: W świecie wynalazków. 
Cele: doskonalenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

a. Piszemy temat lekcji. 
b. Wykonujemy do zeszytu zadania 

przesłane przez nauczyciela podczas 

lekcji. 
c. Zadanie: Wymyśl, nazwij i opisz 

niezwykły wynalazek, który mógłby być 
przydatny we współczesnym świecie. 

 

 

4. 18.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną 
Testem Coopera   
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę obejrzeć poniższe filmiki i zapoznać się z 
tabelami dla danej kategorii wiekowej. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI


 
 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr 
Krzysztofa Warchoła 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Ze
staw_8_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf 
 
 
Proszę uczniów, którzy nie przesłali do mnie jeszcze  
rozwiązanego testu „Test wiedzy o sporcie” aby to 
zrobili do dnia 22.05.2020 r. Test jest do pobrania na 
stronie w załączniku dla danej klasy. 
Proszę przesłać na mojego  e-maila 
piotr.blecharczyk@wp.pl 
Pozdrawiam wszystkich 
 

5. 18.05.2020 j. angielski Temat: Parts of the house. 

Cele lekcji: poznajemy słownictwo i zwroty  

związane z częściami domu. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność 

na platformie  Classroom Google 
w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom. 
Podręcznik str. 95, ćw.5 (nagranie 3.27), ćw. 6 i 7 

(nagranie 3.28). 

Zeszyt ćwiczeń str. 60, ćw. 3. 

15 minut 

6.     

7.     

8.     
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