
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

25. 05. 2020. (poniedziałek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 25.05.2020  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 8:00. 

20 minut 

2 25.05.2020 historia  Temat: Legiony Polskie we Włoszech 

              Cel: Poznanie okoliczności tworzenia 

legionów polskich we Włoszech i powstania 

"Pieśni legionów 

                     polskich we Włoszech" - obecnie 

"Mazurka Dąbrowskiego" - hymnu Polski 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z 

podręcznikiem - przeczytać tekst 

od  s. 203 do 206 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać 

ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 

-  kto, kiedy i po co tworzył legiony 

polskie we Włoszech 

-  jakie zasady panowały wśród 

legionistów 

-  kto i dla kogo napisał pieśń, 
która jest obecnie hymnem Polski, 

podać dwa tytuły tej pieśni: dawny 

i obecny 

5. Wyszukać w internecie i zapisać 

nazwę miejscowości, w której 

powstał obecny hymn Polski 

 

3. 25.05.2020 j. polski Temat: Droga do niepodległości. 
a. Otwieramy podręczniki na str. 347 i 

czytamy przemówienie J. 

Piłsudskiego i T. Kasprzyckiego. 

b. Korzystając z dostępnych źródeł, 

napisz krótką notatkę biograficzną 

 



Józefa Piłsudskiego. 

c. Napisz krótko, jak rozumiesz słowa 

zawarte w obu przemówieniach (do 

kogo są skierowane, jakie wartości 

dostrzegasz w słowach autorów?). 

4. 25.05.2020 Wych. fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr 
Krzysztofa Warchoła jest to już 9 zestaw 
ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronafe
rie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.
pdf 
 
WF online w domu – ćwiczenia „Ruletka” 
Wejdź w poniższy link i wykonaj ćwiczenia 
 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wych
owanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia 
 

 

5. 25.05.2020 j. angielski Temat: House rules. 

Cele lekcji: powtórzenie słownictwa 

dotyczącego wyposażenia domu i 

wprowadzenie must, mustn’t. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 98, ćw.1,2,3 (nagranie 3.32), 

Zeszyt ćwiczeń str.62, ćw.1. 

15 minut 

6.     

7.     

8.     
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