
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

22. 05. 2020. (piątek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 22.05.2020 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str.97 

15 minut 

2. 22.05.2020  j. polski (2 godziny lekcyjne) 
 
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. 
 
Temat: Dziecko i dzieciństwo – czym się 
różnią rzeczowniki konkretne od 
abstrakcyjnych? 
 
Cele: Poznanie informacji o rzeczownikach 
konkretnych i abstrakcyjnych, ćwiczenie 
umiejętności rozróżniania ich.    
 
1.Przypomnij znane już części mowy 
(odmienne i nieodmienne). 
2.Zapisz temat. 
3.Wykonaj ustnie ćw.4/319 (podr.). 
4.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! – podr. s.319. Zapisz je w 
zeszycie. 
5 Wykonaj pisemnie ćw.6/320 (podr.) i 
ćw.112-114/169-170 (zeszyt ćwiczeń). 
6.Zadanie: Wykonaj pisemnie ćw.5/319 

20 minut 



(podr.). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 

 
3. 22.05.2020 j. polski   

4. 22.05.2020 Matematyka Temat: Nazywanie i opisywanie ostrosłupów 

na podstawie siatek i modeli. 

 

Cel lekcji: Uczeń opisuje ostrosłupy i rysuje 

ich siatki. 

1. Analiza tekstu zawartego w 

podręczniku na stronie 228-229. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja 

Matematyka ,,Rodzaje ostrosłupów. 

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

Tb3hmPJx0Ns 

Zapisz do zeszytu wiadomości 

zawarte w części ,,Zapamiętaj”. 

3. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 230. 

Analiza zadań od 10:40. 

20 minut 

5. 22.05.2020 technika 
Temat: Od źródła do kropli, czyli instalacja wodno-kanalizacyjnana 

Cel: Zapoznanie z instalacjami wodno kanalizacyjnymi i znaczeniem 

wody pitnej dla ludzi. 

 

Polecenia dla uczniów: 

 

Obejrzyj lekcję na temat instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Lekcja 1, 01.04.2020 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,technika-lekcja-1-

01042020,47345605 

oraz film 

https://www.youtube.com/watch?v

=WWIG4boTbYA 

Napisz dlaczego woda pitna ma tak duże znaczenie dla ludzi. 

• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych lekcji należy przesłać 

na adres robertpantola@gmail.com w formie skanu lub 

zdjęcia. 

• Przypominam uczniom którzy mają zaległości o 

konieczności uzupełnienia braków i pracy na bieżąco 

• W razie problemów proszę o kontakt 

 

6.     

7.     

8.     
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