
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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 matematyka Temat: Nazywanie i opisywanie ostrosłupa na 
podstawie siatki i modelu 

Cel lekcji: rozpoznawanie ostrosłupów na 

podstawie ich własności 

Polecenia dla ucznia: 
1.Wykonaj wybrane zadania ze str. 230-231 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

7/231 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

2. 26.05.2020 geografia Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 
 
Cele: Poznanie relacji zachodzących między 

Polską a ich sąsiadami na płaszczyźnie 
sąsiedztwa, gospodarki, stosunków 
społeczno-politycznych, czym są euroregiony 
i jakie powstały wzdłuż polskich granic.   

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w 
podręczniku str. 168-172. 

2. Na podstawie mapy politycznej 
wykonaj zadanie 1 w zeszycie 
ćwiczeń str. 101. 

3. Na podstawie relacji Polski z 
sąsiadami (str. 168-170 
podręcznik) wykonaj zadanie 2 w 
zeszycie ćwiczeń str. 102. 

4. W oparciu o mapę i tekst w 
podręczniku str. 171 wykonaj 
zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń str. 
102. 

5. Obejrzyj film „Euroregion 
Karpacki” 
https://www.youtube.com/watch?
v=cXgU3IGvEF4 

15 minut 

3. 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. 6b, rozpoczynamy o godz. 9.40. 

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 

4. 26.05.2020 j. polski  
            (dwie godziny lekcyjne) 
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. 

20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=cXgU3IGvEF4
https://www.youtube.com/watch?v=cXgU3IGvEF4


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. 
 
Temat: Ten film musisz obejrzeć! Dlaczego? 
Zaraz wyjaśnię… 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności gromadzenia 
argumentów popierających zajmowane 
stanowisko i ich selekcji, wygłaszania, 
uzasadniania i zapisywania własnej opinii. 
 
1.Zapisz temat. 
2. Podczas tej lekcji będziesz rozmawiał o 
obejrzanej adaptacji powieści Tolkiena – 
będziesz pracował wspólnie z kolegami i 
koleżankami oraz nauczycielem. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

5. 26.05.2020 j. polski   

6.     

7.     

8.     

 

 


