
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

29. 05. 2020. (piątek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 29.05.2020 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. 6c, 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. 29.05.2020  j. polski    (dwie godziny lekcyjne) 
 
Temat: Znamy już wszystkie części mowy! 
 
Cele: Przypomnienie wiadomości o 
częściach mowy, ćwiczenie umiejętności 
rozróżniania ich.   
 1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij znane już części mowy 
(notatki w zeszycie, wiadomości w 
podręczniku). 
3.Sprawdź, czy umiesz wykorzystać 
posiadaną wiedzę w praktyce - wykonaj 
samodzielnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 
(s.163-169). (Jeśli potrzebujesz pomocy – 
kontaktuj się z nauczycielem!) 

 
Temat: Kto chce być wewnątrz zdarzeń, a 
kto woli być widzem? 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, 
analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 
wyszukiwania i selekcji potrzebnych 
informacji. 
 
1.Wysłuchaj piosenki Jeremiego Przybory i 
Jerzego Wasowskiego „No i jak tu nie 
jechać?” (2:10)  – skorzystaj z zasobów 
Internetu. 
2. Wysłuchaj jeszcze raz piosenki (słuchaj, 
śledząc tekst w podręczniku – s.321!). 
3.Zapisz temat lekcji. 
4.Zastanów się, po co autor tekstu 
zastosował pytanie retoryczne? 
5. Wykonaj ustnie ćw.4/322 (podr.). 
6.O jakich przeciwstawnych postawach 
pisze poeta? Kim jest tylko widz, a kim jest 
ten, kto chce być wewnątrz zdarzeń? Zapisz 
w zeszycie swoje przemyślenia. 
7.Która postawa jest Ci bliższa? Dlaczego? 
Wykonaj pisemnie ćw.3/322 (podr.). 
8.Zadanie: Wysłuchaj piosenki Marka 
Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”  – 
skorzystaj z zasobów Internetu. 
 

20 minut 



Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 

3. 29.05.2020 j. polski   

4. 29.05.2020 Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości i utrwalenie 

umiejętności ,,Figury przestrzenne”. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na 

obliczanie pól bocznych i całkowitych 

graniastosłupów oraz objętości 

prostopadłościanu. 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 241-242. 

Analiza zadań od 10:40. 

20 minut 

5. 29.05.2020 technika Temat: Od długowieczności do nietrwałości. O 

metalach i ich zastosowaniu. 

 
Cel: Zapoznanie z właściwościami metali oraz 

stopów metali 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Obejrzyj lekcję o metalach 

 https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-

6,technika-lekcja-1-08042020,47398811 

 
Napisz dlaczego o metalach możemy 
powiedzieć że są długowieczne ale też 
nietrwałe. 
 
Dodatkowo można zapoznać się z materiałem 
https://epodreczniki.pl/a/metale/DoNujvYc 
 

 
• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych 

lekcji należy przesłać na adres 
robertpantola@gmail.com w formie 
skanu lub zdjęcia. 

• Przypominam uczniom którzy mają 
zaległości o konieczności 
uzupełnienia braków i pracy na 
bieżąco ma to wpływ na ocenę 
roczną 

• W razie problemów proszę o 
kontakt 

 

6.     

7.     

8.     
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