
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 matematyka Temat: Zastosowanie obliczania objętości i 

pól powierzchni prostopadłościanu w 

zadaniach. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na 

obliczanie pola i objętości prostopadłościanu, 

w tym zadania praktyczne. 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 226-227. 

 

Analiza zadań od 8.00. 

20 minut 

2. 21.05.2020  Wych. fizyczne Temat:  Przekazywanie pałeczki w biegu 

sztafetowym. Nauka i doskonalenie. 
 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć 
film, w którym zademonstrowana i 
omówiona jest 
technika przekazania pałeczki 
sztafetowej oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. Proszę spróbować wykonać 
ćwiczenia. 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Fp 
KYT4P1UO 
EAFh87TRJU1CXvSLlFX54f9zMVRlFm7E
ciIsTaQo 
https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2Z
FSr 
z8&t=86s 
 Kolejny zestaw ćwiczeń przygotowany 
przez dr Krzysztofa Warchoła 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koro
naf 
erie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy
_V_VI 
.pdf 
 Zachęcam do aktywności ruchowej. 
 

 

3. 21.05.2020 Wych. fizyczne   

4. 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: 

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 

5. 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 

 

 

6. 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=fcvqLR
CQ2tA 
 
- 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=MIKSQ
T-oXfc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sHyFg
kBWHn4 
 
 - wypisujemy jakie instrumenty grają w 
orkiestrach dętych. 

 

7.     

8.     
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