
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 religia Temat: Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać. 

 

Cel lekcji: Ukazanie prawdy wiary o świętych 

obcowaniu. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie katechezy, 

- napisz pięcie Błogosławionych i pięciu Świętych, 

- ułóż modlitwę do swojego Patrona, 

   

Modlitwa : Odmówienie  „Ojcze nasz…” 

10 minut 

2. 18.05.2020  matematyka . Temat: Zadania na obliczanie objętości 

prostopadłościanu. 
Cel lekcji: Uczeń oblicza objętość prostopadłościanu, w 

tym sześcianu. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 

225-226. 

Analiza lekcji od 8:50. 

20 minut 

3. 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 



4. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

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 

5. 18.05.2020 geografia Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 
 
Cele: Poznanie najważniejszych obiektów geograficznych 

na mapie Ukrainy. Znajomość występowania 
surowców mineralnych w tym kraju, poznanie 
przyczyn i skutków konfliktu między Ukrainą a Rosją. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 
153-157. 
2. Na podstawie mapy ogólno geograficznej 
str.152 wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń 
str.93. 
3. W oparciu o mapę z podręcznika str. 153 
wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń str.94 
4. Na podstawie mapy z podręcznika str. 154 
wykonaj zadanie 3,4 z zeszytu ćwiczeń str.94 

15 minut 

6. 18.05.2020 wdż dziewczęta 

Temat: Dojrzewam do kobiecości. 

 

Cel: Uczennica potrafi: 

 podać istotne cechy kobiecości i męskości, 

 wskazać zmiany fizyczne, które przygotowują 

organizm dziewcząt do roli macierzyństwa, 

  uzasadnić, że niewłaściwe odżywianie 

zaburza rozwój 

(anoreksja, bulimia). 

 

Zapisz w zeszycie: 

1.Zmiany fizyczne zachodzące w okresie dojrzewania 

przygotowują nas do ważnej roli w życiu – do 

macierzyństwa. 

Na przykład szerokie biodra ułatwiają dziecku 

narodziny, a dojrzałe piersi zapewniają mu najlepszy, bo 

naturalny pokarm. 

2. W okresie dojrzewania uwydatniają się również 

specyficzne dla kobiet cechy charakteru np. 

opiekuńczość, delikatność, czułość, umiejętność 

zachęcania do współpracy itd. 

 

Do lekcji  przez Messengera zostaną wysłane materiały 

do  poczytania. 

 

15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


