
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY VI b 

 

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 informatyka Temat: 29  Liternet. 

 

 

1. Zapisujemy temat  

2. Otwieramy i czytamy informacje o termi-

nie Liternet: https://pl.wikipe-

dia.org/wiki/Liternet 

3. Zapoznajemy się z terminem „Domena 

Publiczna” str. 121 w podręczniku oraz 

rodzajami formatów książek elektronicz-

nych oferowanych w e-bibliotece. 

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

5. Stosujemy się do wskazówek ze str. 122 i 

szukamy książki” Księga dżungli Rudy-

arda Kiplinga”. 

6. Po znalezieniu książki postępujemy w 

dalszym ciągu wg poleceń z podręcznika. 

7. Słuchamy tekstu czytanego przez Jana 

Peszka. 

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.  

 

2. 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 

 

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


-  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 

 

3. 21.05.2020 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 

4. 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 

5. 21.05.2020 muzyka Temat. Powietrzna muzyka. 
 
Słuchamy piosenki „Orkiestry dęte”, (str. 136). 
próbujemy zaśpiewać z tekstem 
link do piosenki: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLRCQ2
tA 
 
- czytamy tekst ze str. 139 – 140 
- robimy notatkę o orkiestrach dętych , co to są 
orkiestry dęte,  kto w nich gra, na jakich 
instrumentach, kto to jest kapelmistrz i 
tamburmajor, 
 
- Proszę obejrzeć filmiki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MIKSQT-
oXfc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sHyFgkBW
Hn4 
 
 - wypisujemy jakie instrumenty grają w 
orkiestrach dętych. 

 

6. 21.05.2020 biologia Temat: Przegląd ptaków i ich znaczenie. 

Cele: -Opisywanie znaczenia ptaków w przyrodzie i 

gospodarce człowieka. 

          - Rozpoznawanie gatunków ptaków. 

Polecenia dla uczniów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLRCQ2tA
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1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 128-

130. 

2. Korzystając z analizy treści podręcznika, 

z informacji w zasobach internetowych 

lub atlasów, wykonaj pisemnie polecenia: 

- Wypisz przykłady ptaków żyjących w 

Polsce, które są sprzymierzeńcami 

człowieka w zwalczaniu szkodników oraz 

takich, które w przyrodzie rozsiewają 

nasiona roślin. 

- Wypisz 8 przykładów ptaków objętych 

ochroną gatunkową w Polsce. 

-Jakie działania chroniące ptaki możesz 

podjąć samodzielnie? 

       3.   Zadanie domowe: Wybierz (np. w 

zasobach internetowych, atlasie) dowolny 

przykład ptaka żyjącego w Polsce i będącego pod 

ochroną. Opisz jego charakterystyczne cechy. 

Wyślij zadanie na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

7.     

8.     
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