
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

26. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – lin 

1 26.05.2020 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 

 

 

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

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 

3. 26.05.2020 informatyka  

Temat: 30   Słownik terminów komputero-

wych. 

 

 

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 

serwisu openclipart.org (podobny do tego 

 



na rys 5 u góry)  wg wskazówek str.127 i 

ustawiamy 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. 

Dodajemy na końcu tabeli 3 terminy ze str. 

128: administrator, adres e-mail i adres ko-

mórki 

8. Porządkujemy i formatujemy tabelę wg 

wskazówek str. 127 i 128. 

9. Przechodzimy na str. 131 i wstawiamy nu-

merowanie stron wg poleceń.  

10. Gotowy plik zapisujemy pod nazwą Słow-

nik terminów komputerowych i wysy-

łamy do mnie na priv. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze podczas 

lekcji, później na priv.  

 
4. 26.05.2020 Wych. fizyczne  

Temat: Doskonalenie rzutu piłeczką palantowa 
techniką naturalną. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę wejść w link i obejrzeć filmik ,w którym 
omówiona jest technika rzutu piłeczką palantową. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OP 
Zrs&t=18s 
 
Informacja. 

Proszę wszystkich uczniów aby odesłali mi  test z 
wiedzy ogólnej o sporcie, który mieli rozwiązać. 
Wysyłacie do 28. maja na adres 
piotrekj100178@gmail.com    
Proszę aby test był podpisany. 

 

5. 26.05.2020 plastyka Temat: Architektura-cechy charakterystyczne, 

środki wyrazu i materiały. 

 

Cele: uczeń poznaje cechy i rodzaje architektury, 

materiały stosowane do budowy domów 

mieszkalnych, biur, galerii handlowych i innych 

obiektów, poznaje funkcje bubowli. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

 Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika 

na stronie 82  - 86. 

 Zapisz w zeszycie: 

1.Architektura  to dziedzina sztuki, w której dziełami 

są różnorodne obiekty budowlane, projektowane z 

uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz warunków w 

konkretnym miejscu 

2.Podstawowe środki wyrazu w architekturze to 

15 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=LVjvcwjiNOA
https://www.youtube.com/watch?v=LVjvcwjiNOA
mailto:piotrekj100178@gmail.com


-bryła, 

-kompozycja, 

-wielkość i proporcje brył. 

3. Materiały stosowane do budowy obiektów 

architektonicznych: 

Kamień, cegła, drewno, glina, beton, żelazo i szkło. 

 

Zadanie domowe 

Korzystając z podręcznika str.85 wymień rodzaje 

architektury i podaj jej przykłady. 

 

6. 26.05.2020 j. polski  Temat: Koniecznie przeczytaj tę książkę! 
Prezentujemy nasze wypracowania. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności poprawnego 
wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, 
pisania recenzji utworu literackiego. 
 
1.Zapisz temat. 
2.Przeczytaj głośno napisaną przez siebie próbę 
recenzji książki J.R.R.Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”. 
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 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


