
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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 j. polski Temat: Koniecznie przeczytaj tę książkę! Nie 
bierz tej książki do ręki! Ten film musisz 
obejrzeć! Nie warto iść na ten film! 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności gromadzenia 
argumentów popierających zajmowane 
stanowisko i ich selekcji, wygłaszania, 
uzasadniania i zapisywania własnej opinii. 
 
1.Zastanów się, czy przy wyborze książki do 
przeczytania, filmu do obejrzenia pomagają Ci 
opinie innych? Dlaczego? 
2.Zapisz temat. 
3.Zgromadź argumenty zachęcające oraz 
zniechęcające do przeczytania książki 
J.R.R.Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, 
zapisz je na kartce, wybierz najlepsze, 
uporządkuj i zapisz w zeszycie. 
4.Zapisz swoją próbę recenzji książki (w 
brudnopisie!).  
Pisz według planu:  
 - podaj dane bibliograficzne książki (imię i 
nazwisko autora,  tytuł utworu, wydawca, 
miejsce i rok wydania, autor przekładu); 
 - wspomnij krótko o autorze (jego pozycja w 
świecie literackim, dorobek); 
 - część opisowa (główny temat utworu, 
problematyka, krótka prezentacja 
bohaterów); 
 - część krytyczna (ocena ogólna, uzasadnienie 
– argumenty); 
 - zakończenie (podsumowanie – zachęta do 
przeczytania lub odradzenie lektury). 
5.Przeczytaj głośno swoją pracę i nanieś 
poprawki! 
6.Zadanie: Jeśli masz taką możliwość, obejrzyj 
filmową adaptację powieści Tolkiena. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

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

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 

3. 18.05.2020 matematyka Temat: Omówienie i poprawa zadania 

klasowego. 

 

Cel lekcji: omówienie wyników 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

4. 18.05.2020 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=yxRX1bLz0wni

gw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOd

uq 
 

5. 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 

 

6. 18.05.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w 
poniższy link. Wykonaj kilkanaście wybranych 
ćwiczeń. 
 
https://wordwall.net/pl/resource/901664/w
ychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

 

7.     

8.     
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