
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

19. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – lin 

1 19.05.2020 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 

 

2. 19.05.2020  j. angielski Topic: 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

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

15 minut 

3. 19.05.2020 informatyka Temat: 29  Liternet. 

 

 

1. Zapisujemy temat  

2. Otwieramy i czytamy informacje o terminie 

Liternet: https://pl.wikipedia.org/wiki/Liter-

net 

3. Zapoznajemy się z terminem „Domena Pu-

bliczna” str. 121 w podręczniku oraz rodza-

jami formatów książek elektronicznych ofe-

rowanych w e-bibliotece. 

4. Klikamy na link: https://wolnelektury.pl/. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liternet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liternet
https://wolnelektury.pl/


5. Stosujemy się do wskazówek ze str. 122 i 

szukamy książki” Księga dżungli Rudyarda 

Kiplinga”. 

6. Po znalezieniu książki postępujemy w dal-

szym ciągu wg poleceń z podręcznika. 

7. Słuchamy tekstu czytanego przez Jana Pe-

szka. 

8. Powracamy na stronę https://wolnelek-

tury.pl/. 

9. Wyszukujemy: „Papuga i wiewiórka”  

Ignacy Krasicki. 

10. Słuchamy recytacji bajki. 

11. Pogadanka. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze podczas 

lekcji, później na priv.  

4. 19.05.2020 Wych. fizyczne Temat:  Doskonalenie startu niskiego 
 

Polecenia dla uczniów: 
 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film, w 
którym jest zademonstrowana i omówiona  
techniki startu niskiego oraz metodyczne 
ćwiczenia 
doskonalące. Proszę spróbować wykonać wraz z 
prowadzącym. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=AcG0Jswkxrp 
BvsSvWtOQ04hinBrI15hRytt28sBBWJkWoC3N 
QD 

 

5. 19.05.2020 plastyka Temat: Tworzę przez cały rok – drobny upominek 

dla Mamy na 26 maja. 

 

Cele: radość tworzenia, próba wyrażenia siebie 

w wybranym materiale. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Spróbuj z dostępnych w domu materiałów wykonać 

drobny upominek dla swojej Mamy 

z okazji zbliżającego się Dnia Matki – 26 maja. 

2. W dniu 26 maja zrób przyjemność swojej mamie 

składając jej życzenia i wręczając jej wykonany przez 

siebie prezencik. 

 Z racji osobistego charakteru tej pracy nie jest to 

praca do oceny, chyba, że osoby, które mają zaległości 

mogą tę pracę zrobić na ocenę. 

 

15 minut 

6. 19.05.2020 j. polski 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  
z podręcznika: Podsumowanie rozdziału „Dbam o 
Polskę”, ćw.1-11/309-310. 
 

10 minut 

https://wolnelektury.pl/
https://wolnelektury.pl/


Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


