
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 religia  Temat: Męczeństwo św. Szczepana 

przykładem mężnego dawania świadectwa. 

   

Cel lekcji: Ukazanie męczeństwa jako 

najwyższego wyrazu świadectwa wiary w 

Pana Jezusa. 

 

Polecenia dla ucznia: 

 - przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

-  na podstawie fragmentu z katechizmy str. 

181 opisz własnymi słowami  męczeństwo św. 

Szczepana, 

- ułóż modlitwę za tych, którzy wyrządzili ci 

jakąś krzywdę, 

 

Modlitwa:  Pomódl się za samego siebie  byś 

był człowiekiem, który kocha prawdę  i ma 

odwagę jej bronić. „Ojcze nasz…..” 

 

10 minut 

2. 20.05.2020  matematka Temat: Zadania na obliczanie objętości i 

pola powierzchni prostopadłościanu. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na 

obliczanie pola i objętości prostopadłościanu, 

w tym zadania praktyczne. 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 226. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

20 minut 

3. 20.05.2020 j. polski 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: 

15minut 



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. 

 
4. 20.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Prawidłowa technika biegu. 

Kształtowanie szybkości. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć 
filmik, w którym zaprezentowana jest 
prawidłowa technika biegu. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=aPfXfZHd
ghuuqhLkFTfg3szwNgynNyOBllzBJKGED
EZuhv8PUg 
 
W kolejnym kształtowanie szybkości. 
Zachęcam  do spróbowania wykonać wraz 
z prowadzącym. 
 
https://www.youtube.com/watch 

 

5. 20.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Moje mocne i słabe strony. Jaki zawód 
chciałbym wykonywać? 
 
Spotkanie na platformie Discord o 11:40. 

 

6. 20.05.2020 Zaj. rozw. 

matematyka 

Temat: Jednostki pola i objętości – zadania i 

ćwiczenia. 
Cel lekcji: Uczeń ćwiczy zależności pomiędzy 

jednostkami pola, objętości i pojemności. 

 

Spotkanie na platformie Discord o 12:40. 

 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


