
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

19. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 19.05.2020 j. angielski Temat: We’re meeting at six o’clock. 

Cele lekcji: zastosowanie czasu Present 

Continuous w odniesieniu do przyszłości. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 96, ćw. 1, 2 i 3 (nagranie 3.29). 

15 minut 

2. 19.05.2020 j. polski Temat: ”Felix, Net i Nika”, czyli jakie gatunki 

powieści można znaleźć w utworze Rafała 

Kosika? 

Cele: przypomnienie wiadomości o różnych 

gatunkach powieści. 

1. Odszukaj w dostępnych źródłach 

cechy powieści sensacyjnej, 

kryminalnej, grozy, science fiction. 

2. W formie notatki udowodnij, że w 

powieści można odnaleźć cechy tych 

gatunków. 

3. Podaj przykłady z tekstu. 

 

 

3. 19.05.2020 muzyka Temat. Powietrzna muzyka. 
 
Słuchamy piosenki „Orkiestry dęte”, (str. 
136). próbujemy zaśpiewać z tekstem 
link do piosenki: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLR
CQ2tA 
 
- czytamy tekst ze str. 139 – 140 
- robimy notatkę o orkiestrach dętych , co 
to są orkiestry dęte,  kto w nich gra, na 
jakich instrumentach, kto to jest 
kapelmistrz i tamburmajor, 
 
- Proszę obejrzeć filmiki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MIKSQ
T-oXfc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sHyFg
kBWHn4 
 
 - wypisujemy jakie instrumenty grają w 
orkiestrach dętych. 

 

4. 19.05.2020 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 10:40. 

 

20 minut 

5. 19.05.2020 biologia Temat: Przegląd ptaków i ich znaczenie. 

Cele: -Opisywanie znaczenia ptaków w 

przyrodzie i gospodarce człowieka. 

          - Rozpoznawanie gatunków ptaków. 

Polecenia dla uczniów: 
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4. Przeanalizuj treść podręcznika str. 

128-130. 

5. Korzystając z analizy treści 

podręcznika, z informacji w 

zasobach internetowych lub atlasów, 

wykonaj pisemnie polecenia: 

- Wypisz przykłady ptaków żyjących 

w Polsce, które są sprzymierzeńcami 

człowieka w zwalczaniu szkodników 

oraz takich, które w przyrodzie 

rozsiewają nasiona roślin. 

- Wypisz 8 przykładów ptaków 

objętych ochroną gatunkową w 

Polsce. 

-Jakie działania chroniące ptaki 

możesz podjąć samodzielnie? 

       3.   Zadanie domowe: Wybierz (np. w 

zasobach internetowych, atlasie) dowolny 

przykład ptaka żyjącego w Polsce i będącego 

pod ochroną. Opisz jego charakterystyczne 

cechy. Wyślij zadanie na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

6. 19.05.2020 informatyka Temat: 29  Liternet. 

 

1. Zapisujemy temat  

2. Otwieramy i czytamy informacje o 

terminie Liternet: https://pl.wikipe-

dia.org/wiki/Liternet 

3. Zapoznajemy się z terminem „Do-

mena Publiczna” str. 121 w podręcz-

niku oraz rodzajami formatów ksią-

żek elektronicznych oferowanych w 

e-bibliotece. 

4. Klikamy na link: https://wolnelek-

tury.pl/. 

5. Stosujemy się do wskazówek ze str. 

122 i szukamy książki” Księga dżun-

gli Rudyarda Kiplinga”. 

6. Po znalezieniu książki postępujemy 

w dalszym ciągu wg poleceń z pod-

ręcznika. 

7. Słuchamy tekstu czytanego przez 

Jana Peszka. 

8. Powracamy na stronę https://wolne-

lektury.pl/. 

9. Wyszukujemy: „Papuga i wie-

wiórka”  Ignacy Krasicki. 

10. Słuchamy recytacji bajki. 

11. Pogadanka. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze 

podczas lekcji, później na priv.  
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