
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

21. 05. 2020. (czwartek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 21.05.2020 j. angielski Temat: Poppy is moving house next month. 

Cele lekcji: ćwiczymy czas Present Continuous 

w odniesieniu do przyszłości. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 97 

Zeszyt ćwiczeń str. 61 

15 minut 

2. 21.05.2020 matematyka 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. 21.05.2020 historia  Temat: Wojna Francji z Rosją  i upadek 

Napoleona 
              Cel: Poznanie przyczyn i skutków 

wojny Francji z Rosją w 1812 r. oraz 

okoliczności upadku Napoleona w 1815 r. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać tekst 
od  s. 199 do 202 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 
ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 
-  datę wojny francusko - rosyjskiej 
- jakie były przyczyny klęski 
Napoleona w Rosji 
-  jakie były skutki klęski 
Napoleona w Rosji 
-  pojęcia: "bitwa narodów", 
abdykacja, Wielka Armia 

4. Zapoznać się z mapą na s. 201 

5. Wyszukać w internecie 
ciekawostki dotyczące wojny 
Napoleona z Rosją, i bitwy pod 
Lipskiem 

 

 

4. 21.05.2020 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.” 

 
5. 21.05.2020 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. 21.05.2020 Wych. fizyczne Temat:   Doskonalimy zasady  biegu na 
orientację.   
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SM
A5fo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw
77A 

 

 

7.     

8.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo
https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A

