
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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 matematyka Temat: Pole powierzchni graniastosłupa-
zadania 

Cel lekcji: rozwiązywanie zadań z 

zastosowaniem własności graniastosłupów, 

stosowanie odpowiednich wzorów 

Polecenia dla ucznia: 
1.Wykonaj wybrane zadania ze str. 218-220 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

2/218 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

2. 19.05.2020 geografia Temat: Zróżnicowanie gospodarcze Rosji 
 
Cele: Poznanie cech gospodarki Rosji, znaczenie 

przemysłu, rolnictwa i usług w gospodarce 
Rosji. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie treści z podręcznika 
str. 162-164 oraz mapy 
gospodarczej Rosji wyszukaj: 
obszary upraw, występowanie 
surowców mineralnych, 
rozmieszczenie zróżnicowanych 
gałęzi przemysłu.   

2. Wykonaj zadanie 3 i 4 w zeszycie 
ćwiczeń str.99. 

3. Na podstawię mapy gospodarczej 
Rosji omów najważniejsze czynniki 
lokalizacji okręgów 
przemysłowych w tym kraju– 
zdjęcie odpowiedzą odeślij na e-
mail jan.slimak@vp.pl 

4. Obejrzyj film:  
https://docwiczenia.pl/kod/N61N
9Q 

15 minut 

3. 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 9.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

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

15 minut 

4. 19.05.2020 j. polski (2 godziny lekcyjne) 
 
Temat: Słowa i obrazy. Utrwalamy 
wiadomości. 
 
Cele: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości, 
ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w 
 praktyce. 
 
1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij poznane wiadomości, 
wykorzystaj je w praktyce – wykonaj zadania  

15 minut 



z podręcznika: Podsumowanie rozdziału 
„Dbam o Polskę”, ćw.1-11/309-310. 
 
Temat: Obieżyświat czy domator? Oceniamy 
głównego bohatera książki „W 80 dni dookoła 
świata”. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji.   
 
1.Zastanów się, jak rozumiesz znaczenie słów: 
obieżyświat, domator? 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment powieści 
Juliusza Verne`a „W 80 dni dookoła świata” 
(podr.s.312 – 316). 
4.Zapisz w zeszycie informacje: 
   - czas wydarzeń: ….. 
   - miejsce wydarzeń: ….. 
   - bohaterowie: ….. 
   - przyczyna podróży dookoła świata: ….. 
5.Wyszukaj w tekście informacje o głównym 
bohaterze – wykorzystaj podpowiedzi i 
określenia z ćw.2/316 (podr.). Zapisz je w 
zeszycie. 
6.Wyszukaj w tekście informacje o służącym 
pana Fogga. Zapisz je w zeszycie. 
7.Znajdź w dostępnych źródłach synonimy i 
antonimy do wyrazu: obieżyświat. 
Zapisz w zeszycie: 
Obieżyświat - synonimy: 
          - antonimy: 
8.Zastanów się, kto okazał się obieżyświatem, 
a kto domatorem – w świetle przeczytanego 
fragmentu. Zapisz w zeszycie. 
9.Zadanie: Z którym bohaterem wolałbyś 
podróżować i dlaczego? (3-4 zdania). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

5. 19.05.2020 j. polski   

6.     

7.     

8.     

 

 


