
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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 j. polski Temat: Próba charakterystyki bohatera 
literackiego. Oceniamy nasze wypracowania. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności poprawnego 
wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, 
pisania charakterystyki bohatera literackiego. 
 
1.Zapisz temat. 
2.Przeczytaj głośno napisaną przez siebie 
charakterystykę bohatera literackiego – Bilba 
Bagginsa. 
3.Podczas tej części lekcji będziesz 
pracował(a) z tekstem swojej pracy, poznasz 
też prace kolegów i koleżanek. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

20 minut 

2. 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

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 

3. 25.05.2020 matematyka Temat: Wash your hand songs. 

Cele lekcji: doskonalenie wymowy i poszerzanie 

słownictwa za pomocą piosenek. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 12.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Wash your hands songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3el

E 
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_

pA 

15 minut 

4. 25.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  
W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. 
Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSA
nleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6V
etDYD 

 

5. 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_pA
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_pA
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6VetDYD
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6VetDYD
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5L6VetDYD


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 

6. 25.05.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w 
poniższy link. Wykonaj kilkanaście wybranych 
ćwiczeń. 
 
https://wordwall.net/pl/resource/901664/w
ychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

 

7.     

8.     

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia

