
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY VI b 

 

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 informatyka Temat: 30   Słownik terminów kompute-

rowych. 

 

 

1. Zapisujemy temat  

2. Otwieramy program Word lub Doku-

menty google. 

3. Ustawiamy stronę tytułową dokumentu 

wg wskazówek str. 125 i126 osta-

teczny 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 edy-

torze tekstu:  https://www.you-

tube.com/watch?v=LVjvcwjiNOA  

7. Na następnej stronie (czyli 3) two-

rzymy pod obrazkiem tabelę jak na str. 

124 u dołu. Dodajemy 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 

numerowanie stron wg poleceń.  

10. Gotowy plik zapisujemy pod nazwą 

Słownik terminów komputerowych i 

wysyłamy do mnie na priv. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze 

podczas lekcji, później na priv.  

 
 

 

2. 28.05.2020 historia      Temat: Księstwo Warszawskie 

 

  Cel: Poznanie okoliczności utworzenia 

Księstwa Warszawskiego, jego statusu 

 

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


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

 
3. 28.05.2020 religia Temat: Staję w obronie krzywdzonych jak św. 

Stanisław. 

 

 Cel lekcji: Ukazanie św. Stanisława jako 

obrońcy godności człowieka. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie katechezy, 

- na podstawie przeczytanej kat. napisz jak św. 

Jan Paweł II nazwał św. Stanisława i kiedy 

obchodzimy Uroczystość św. Stanisława. 

 

-  modlitwa:  za Ojczyznę „Pod Twoją 

obronę…” 

10 minut 

4. 28.05.2020 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 

15 minut 



dziełami są różnorodne obiekty budowlane, 

projektowane z uwzględnieniem ich 

przeznaczenia oraz warunków w konkretnym 

miejscu 

2.Podstawowe środki wyrazu w architekturze to 

-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. 

 

5. 28.05.2020 muzyka Muzyka Kl. VI b 
 

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=rDQHzG
pwQNk 
 
- 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=Nnuq9P
XbywA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7g
ULA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b
8BbbU 
 

 

6. 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: 

 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). 
 Wyjaśnij od czego pochodzi nazwa 

„ssaki”. Zapisz do zeszytu. 

 Wypisz do zeszytu charakterystyczne 

cechy ssaków, szczególnie związane z; 

-pokryciem ciała (budową skóry), 

-wytworami skóry, 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b8BbbU
https://www.youtube.com/watch?v=UiMO1b8BbbU
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk


-oddychaniem, 

Rozmnażaniem i rozwojem. 

 ZADANIE : ćwiczenie 3 str. 135 w 

podręczniku. Zadanie wyślij na 

Messenger lub na 

hanna.pawlik21@gmail.com 
 

7.     

8.     

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

