
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

20. 05. 2020. (środa) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 20.05.2020 j. polski Temat: Smak przygody – powtórzenie 

wiadomości. 

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

a. Otwieramy podręczniki na str. 323 i 

czytamy tekst „Tomek u źródeł 

Amazonki”. 

b. Następnie wykonujemy do zeszytu 

zadania od 1 do 9 ze str. 343, 344. 

c. Drugą lekcję poświęcamy na 

napisanie opowiadania: 

„Jaką przygodę chciałabyś/chciałbyś 

przeżyć? Napisz opowiadanie 

przygodowe,  

w którym będziesz głównym 

bohaterem.” 

 

2. 20.05.2020 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 

3. 20.05.2020 geografia Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 
 
Cele: Poznanie relacji zachodzących między 

Polską a ich sąsiadami na płaszczyźnie 
sąsiedztwa, gospodarki, stosunków 
społeczno-politycznych, czym są 
euroregiony i jakie powstały wzdłuż 
polskich granic.   

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w 
podręczniku str. 168-172. 

2. Na podstawie mapy politycznej 
wykonaj zadanie 1 w zeszycie 
ćwiczeń str. 101. 

3. Na podstawie relacji Polski z 
sąsiadami (str. 168-170 
podręcznik) wykonaj zadanie 2 
w zeszycie ćwiczeń str. 102. 

4. W oparciu o mapę i tekst w 
podręczniku str. 171 wykonaj 
zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń str. 
102. 

15 minut 



5. Obejrzyj film „Euroregion 
Karpacki” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cXgU3IGvEF4 

4. 20.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Biegi przełajowe – doskonalenie techniki 
biegu 
 
Polecenia dla uczniów   
  
Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. 
Zwracamy uwagę na poprawną postawę ciała, 
prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane 
błędy techniczne. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby
8s 
 
Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8h
NkU 
 
Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfd
kV4 
 

 

5. 20.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Wierzę w swoje możliwosci- pozytywne i 

negatywne myślenie. 

 

6.     

7.     

8.     
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