
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 religia Temat: Staję w obronie krzywdzonych jak św. 

Stanisław. 

 

 Cel lekcji: Ukazanie św. Stanisława jako 

obrońcy godności człowieka. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie katechezy, 

- na podstawie przeczytanej kat. napisz jak św. 

Jan Paweł II nazwał św. Stanisława i kiedy 

obchodzimy Uroczystość św. Stanisława. 

 

-  modlitwa:  za Ojczyznę „Pod Twoją 

obronę…” 

10 minut 

2. 25.05.2020  matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem własności 

ostrosłupów. 
Cele lekcji: 

-uczeń rozpoznaje ostrosłupy na podstawie ich 

własności, 

-rozwiązuje zadania z zastosowaniem 

własności ostrosłupów. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – 

strona 231-232. 

 

Analiza lekcji od 8:50. 

20 minut 

3. 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 

4. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

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 



5. 25.05.2020 geografia Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze Rosji. 
 
Cele: Poznanie różnorodności środowiska 

przyrodniczego; ukształtowania 
powierzchni, warunków klimatycznych, 
zróżnicowanie sieci wodnej, szaty 
roślinnej. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej Rosji 
wyszukaj położenie oraz 
nazewnictwo: nizin, wyżyn, 
pasm górskich, rzek i jezior. 

2. Z mapy klimatycznej wyszukaj 
stref i typu klimatu na obszarze 
Rosji. 

3. Z mapy krajobrazowej wyszukaj 
rozmieszczenie zbiorowisk 
roślinnych. 

4. Przeczytaj w podręczniku str. 
160-162 treści dotyczące 
zróżnicowania przyrodniczego 
Rosji. 

5. Wykonaj zadanie 1,2 str. 97098 
w zeszycie ćwiczeń 

6. Ćwicz lokalizację obiektów 
geograficznych na mapach 
tematycznych. 

15 minut 

6. 25.05.2020 wdż LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY 

dziewczęta / chłopcy 

 

Temat: Dojrzewam do męskości. 

            ( lekcja dla chłopców ) 

 

Cel: Uczeń potrafi: 

 podać istotne cechy męskości i 

kobiecości, 

 wskazać zmiany fizyczne, które 

przygotowują organizm chłopca do 

pełnienia przyszłych życiowych ról, 

  uzasadnić, że właściwe odżywianie i 

prowadzony tryb życia decydują o 

zdrowiu i kondycji nastolatka. 

 

Zapisz w zeszycie: 

1.Mężczyzna, czyli kto? 

2.Samodzielność i odpowiedzialność. 

3.Ojcostwo. 

 

Rozwinięciem tych punktów, będzie 

materiał do lekcji przesłany przez 

Messengera  do  poczytania. 

15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


