
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

27. 05. 2020. ( środa) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 27.05.2020 religia Temat: Wypełniam wolę Boga jak św. Juan 

Diego. 

 

Cel lekcji: Zapoznanie z postacią św. Juana 

Diego i objawieniami z Guadalupe. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

- na podstawie wiadomości z katechezy napisz 

Krótką biografie św. Juana Diego. 

- WWW. Guadalupe.opoka.org.pl 

 

-  modlitwa: Za Tych którzy przekazali nam 

wiarę – „Zdrowaś Maryjo…” 

 

10 minut 

2. 27.05.2020  matematka Temat: Nazywanie i opisywanie brył 

obrotowych na podstawie siatek i modeli. 
Cel lekcji: Uczeń wyjaśnia nazwę bryły 

obrotowe i sposób powstawania walca, stożka, 

kuli. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Analiza wiadomości zawartych 

w ,,Sowa uczy” i przykładów 1-5 – 

podręcznik strona 235-237 – 

pokazano tu sposoby tworzenia brył 

obrotowych i rysowania ich siatek 

(jeżeli istnieją). 

2. Wideolekcja – Pi-stacja 

Matematyka ,,Bryły obrotowe” 

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

klcrEUBXlY 

3. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 237-238. 

Rozpoczęcie zajęć o 8:50. 

20 minut 

3. 27.05.2020 j. polski 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. 

20 minut 

4. 27.05.2020 Wych. fizyczne Temat: Doskonalenie rzutu piłką lekarską 
przodem do kierunku rzutu. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę obejrzeć filmik szkoleniowy,  w 

 



którym   
pokazana jest prawidłowa technika rzutu 
piłką lekarską przodem do kierunku rzutu,  
ćwiczenia  ogólnorozwojowe z piłką 
lekarską oraz kombinacje dynamiczne 
rzutów przodem i tyłem. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4-wXI-
CI2po 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0D3
MY-lro&t=19s 

5. 27.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Korzyści płynące ze zdrowego 
odżywiania. 
 
Cel lekcji: promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez edukację w zakresie żywienia. 
 
Spotkanie na platformie Discord o 11:40. 

 

6. 27.05.2020 Zaj. rozw. 

matematyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań o figurach 

przestrzennych. 

Cel lekcji: Uczeń utrwala wiadomości o 

poznanych figurach przestrzennych. 

 

Spotkanie na platformie Discord o 12:40. 

 

7.     

8.     
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