
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

26. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 26.05.2020 j. angielski Temat: You must put the dirty dishes in the kitchen 

sink. 

Cele lekcji: ćwiczymy użycie must, mustn’t. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na 

platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 99 ćw. 5 6,7 (nagrania 3.33 i 3.34). 

Zeszyt ćwiczeń str. 62, ćw. 2,3,4,5. 

15 minut 

2. 26.05.2020 j. polski Temat: O jakim Bożym Narodzeniu mówi Matka Teresa 

z Kalkuty. 

a. Odszukaj w dostępnych źródłach informacje, 

kim była Matka Teresa z Kalkuty i napisz 

krótką notatkę o jej działalności. 

b. Przeczytaj wiersz na str. 348. 

c. Wyjaśnij pisemnie, jaki jest związek tekstu z 

Bożym Narodzeniem. 

d. Wypisz zasady postepowania człowieka 

wrażliwego. 

 

3. 26.05.2020 muzyka  

Temat: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian 
Bach. 
 
- Czytamy tekst z podręcznika str, 142-147. 
- Słuchamy piosenki „Zacznij od Bacha”, str. 142, 
tekst. 
Link do utworu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQN
k 
 
- piszemy notatkę do zeszytu: 
- Daty wyznaczające epokę baroku, 
- co to jest polifonia i fuga 
- robimy krotką notatkę o Bachu. 
W jakich latach żył, na jakich instrumentach grał, 
gdzie grał i jakie utwory komponował. 
- słuchamy utworów 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b8BbbU 
 

 

4. 26.05.2020 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 10:40. 

 

20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk
https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk
https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk
https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b8BbbU


5. 26.05.2020 biologia Temat: Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem. 

Cele:- Poznanie budowy ssaków. 

         -Opisanie budowy skóry ssaków i jej funkcji. 

         -Określenie charakterystycznej budowy płuc. 

         -Charakteryzowanie rozmnażania i rozwoju 

ssaków. 

Polecenia dla uczniów: 

e. Przeanalizuj tekst podręcznika str. 131-134. 

Obejrzyj materiał na 

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-

ladzie/DWbYjUuYk  (temat 1-

Charakterystyczne cechy ssaków, temat 3-

Stałocieplność, temat 5-Rozmnażanie 

ssaków). 
f. Wyjaśnij od czego pochodzi nazwa „ssaki”. 

Zapisz do zeszytu. 

g. Wypisz do zeszytu charakterystyczne cechy 

ssaków, szczególnie związane z; 

-pokryciem ciała (budową skóry), 

-wytworami skóry, 

-oddychaniem, 

Rozmnażaniem i rozwojem. 

h. ZADANIE : ćwiczenie 3 str. 135 w 

podręczniku. Zadanie wyślij na Messenger lub 

na hanna.pawlik21@gmail.com 
 

 

6. 26.05.2020 informatyka Temat: 30   Słownik terminów komputerowych. 

 

 

1. Zapisujemy temat  

2. Otwieramy program Word lub Dokumenty 

google. 

3. Ustawiamy stronę tytułową dokumentu wg 

wskazówek str. 125 i126 ostateczny wzór str. 

126  

4. Wstawiamy znak podziału strony str 126 u 

dołu. 

5. Wstawiamy na drugiej stronie obrazek z ser-

wisu openclipart.org (podobny do tego na rys 

5 u góry)  wg wskazówek str.127 i usta-

wiamy go Przed tekstem. 

6. Oglądamy film jak wstawić tabelę edytorze 

tekstu:  https://www.youtube.com/wa-

tch?v=LVjvcwjiNOA  

7. Na następnej stronie (czyli 3) tworzymy pod 

obrazkiem tabelę jak na str. 124 u dołu. Do-

dajemy na końcu tabeli 3 terminy ze str. 128: 

administrator, adres e-mail i adres komórki 

8. Porządkujemy i formatujemy tabelę wg 

wskazówek str. 127 i 128. 

9. Przechodzimy na str. 131 i wstawiamy nume-

rowanie stron wg poleceń.  

 

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LVjvcwjiNOA
https://www.youtube.com/watch?v=LVjvcwjiNOA


10. Gotowy plik zapisujemy pod nazwą Słownik 

terminów komputerowych i wysyłamy do 

mnie na priv. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze podczas 

lekcji, później na priv.  

 
7.     

8.     

 


