
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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: Dlaczego podróże pociągają ludzi? 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i 
interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji, gromadzenia 
argumentów, uzasadniania własnej opinii. 
 
1.Zapoznaj się z wypowiedziami zapisanymi 
przez koleżanki i kolegów. 
2.Zastanów się, jak nazwałbyś siebie: 
obieżyświatem czy domatorem? Dlaczego? 
3.Zapisz temat. 
4.Ułóż i zapisz w zeszycie plan wydarzeń 
opisanych we fragmencie powieści Juliusza 
Verne`a „W 80 dni dookoła świata” (podr.s.312 – 
316)  (9-10 punktów): 
 1.Zakład w klubie. 
 2. ….. 
5.Przypomnij jakie cechy posiada powieść 
podróżniczo – przygodowa. 
6.Zastanów się, dlaczego podróże pociągają 
ludzi? Zgromadź i zapisz w zeszycie co najmniej 
5 argumentów. 
7.Zadanie: Opisz swoją najciekawszą podróż 
(swój najciekawszy wyjazd) w formie listu do 
kolegi/koleżanki. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 20.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W 

miarę możliwości proszę wykonać ćwiczenia 
wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrW

GVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5

v0 
  
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

3. 20.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. 
Zachęcam do ćwiczeń . 
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJ

XOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu. 

 

4. 20.05.2020 matematyka Temat: Objętość prostopadłościanu 

Cel lekcji: obliczanie objętości, zamiana jednostek 

graniastosłupa 

Polecenia dla ucznia: 
1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/SAC3K9zJXc0 
i wykonaj zadania w niej zawarte. 

2.Wykonaj wybrane zadania - str. 222-225 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)2/225-dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg


5. 20.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Dlaczego nałogi są szkodliwe? 

 

Cel lekcji: 

Polecenia dla ucznia: 
1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/IvepUogucpc 

Praca na discordzie 

15 minut 

6.     

7.     

8.     

 

 


