
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

28. 05. 2020. (czwartek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 28.05.2020 matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem własności brył 

obrotowych. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe z 

zastosowaniem własności brył obrotowych. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – 

strona 239-240. 

 

Analiza zadań od 8.00. 

20 minut 

2. 28.05.2020  Wych. fizyczne Temat: Doskonalenie poruszania się po boisku 
w piłce siatkowej 
 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę obejrzeć filmik, w którym 
zademonstrowana jest prawidłowa postawa 
siatkarska oraz sposoby poruszania się po 
boisku. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BgYzpTOS
KHM 
 
Do obejrzenia także Quiz siatkarski. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=wZTfGNcHlws
BHUib4EMveGMzr0UAgDfi2vk0VYm7Sc0wqY
zw8M 
 
Zachęcam do aktywności ruchowej. Kolejny 
zestaw ćwiczeń dr. Warchoła. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferi
e/Ze 
staw_ 
8_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf 
 

 

3. 28.05.2020 Wych. fizyczne   

4. 28.05.2020 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: 

1. 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). 
2. Wyjaśnij od czego pochodzi nazwa 

„ssaki”. Zapisz do zeszytu. 

3. Wypisz do zeszytu charakterystyczne 

cechy ssaków, szczególnie związane z; 

-pokryciem ciała (budową skóry), 

-wytworami skóry, 

 

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


-oddychaniem, 

Rozmnażaniem i rozwojem. 

4. ZADANIE : ćwiczenie 3 str. 135 w 

podręczniku. Zadanie wyślij na 

Messenger lub na 

hanna.pawlik21@gmail.com 
 

5. 28.05.2020 historia      Temat: Księstwo Warszawskie 

 

  Cel: Poznanie okoliczności utworzenia Księstwa 

Warszawskiego, jego statusu 

                      politycznego oraz roli, jaką odegrało 

wśród polaków na początku XIX w. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać tekst od  s. 207 do 209 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich 
opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  kto, kiedy i po co utworzył Księstwo 
Warszawskie 
-  jakie zasady ustrojowe panowały w 
księstwie 
-  kto nadał Księstwu Warszawskiemu 
Konstytucję 
-  jakie prawa obywatelskie 
gwarantował ten dokument 
4. Obejrzeć mapę na s. 209 i zapisać w 
zeszycie jakie ziemie weszły w skład 
tego państwa w 1807 i 1809 r. 
wykonując notatkę można wykorzystać 
poniższe ćw. 
- jakie państwo przedstawia 
mapka....................................................................
....... 

- na mocy jakiego traktatu ono 

powstało?  .................................................................

............. 

- jakie obejmowało ziemie? (określ teren 

zaborów lub podaj nazwy geogr.) .......................... 

- kto i kiedy (rok) nadał temu państwu 

konstytucję? ..............................................................

.. 

- kiedy to państwo zostało zlikwidowane 

(podaj rok) i przez kogo ........................................... 

 

 

6. 28.05.2020 muzyka Muzyka Kl. VI c 
 

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=rDQHzGpw
QNk 
 
- 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=Nnuq9PXb

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
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=Nnuq9PXbywA


ywA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gU
LA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b8B
bbU 
 
 

7.     

8.     
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