
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

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 j. angielski Temat: I’m sorry, we can’t come. 

Cele lekcji: poznajemy zwroty dotycząc 

zapraszania, akceptowania i odrzucania 

zaproszeń. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 100, ćw. 1 i 2 (nagrania 3.35, 

3.36) 

Zeszyt ćwiczeń str. 63, ćw. 1, 2. 

15 minut 

2. 28.05.2020 matematyka 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. 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 ........................................... 

 
4. 28.05.2020 j. polski Temat: Pomnik z prawdy dla walczących o 

prawdę. 

a. Odczytaj wiersz na str. 350 oraz 

notatkę biograficzną autora. 

b. Na podstawie tekstu i notatki napisz 

historię bohatera lirycznego. 

c. Napisz do kogo się zwraca bohater 

wiersza (wypisz bezpośrednie 

zwroty). 

d. Wypisz uczucia bohatera 

lirycznego i podaj odpowiednie 

cytaty. 

 

5. 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 

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. 

 

15 minut 

6. 28.05.2020 Wych. fizyczne Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki 

 



i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
poszczególne elementy testu. 
 
3 element testu „Siła ramion” 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Qr4cSzGf7lJ
wuq9OVjKARpeZ6aDkh7RoBZws9Rb4tKkfllkQ7
9 
 
4 element testu „Gibkość” 
https://ewf.h1.pl/student/?token=343s32G3dzf
0hB3m4ZyhwvnyiOE8Wfknb15n1W8bBn9bECV
Vlz 

 
7.     

8.     

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Qr4cSzGf7lJwuq9OVjKARpeZ6aDkh7RoBZws9Rb4tKkfllkQ79
https://ewf.h1.pl/student/?token=Qr4cSzGf7lJwuq9OVjKARpeZ6aDkh7RoBZws9Rb4tKkfllkQ79
https://ewf.h1.pl/student/?token=Qr4cSzGf7lJwuq9OVjKARpeZ6aDkh7RoBZws9Rb4tKkfllkQ79
https://ewf.h1.pl/student/?token=343s32G3dzf0hB3m4ZyhwvnyiOE8Wfknb15n1W8bBn9bECVVlz
https://ewf.h1.pl/student/?token=343s32G3dzf0hB3m4ZyhwvnyiOE8Wfknb15n1W8bBn9bECVVlz
https://ewf.h1.pl/student/?token=343s32G3dzf0hB3m4ZyhwvnyiOE8Wfknb15n1W8bBn9bECVVlz

