
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

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 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. 29.05.2020 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 8.50. 

20 minut 

3. 29.05.2020 technika Temat: Powtórzenie wiadomości              

„Nowoczesny świat techniki”.   

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Rozwiązujemy ćwiczenia podane 

przez nauczyciela. 

3. Rozwiązane zadania z kart pracy od-

syłamy do nauczyciela lub robimy 

zdjęcia i wysyłamy na priv 

 

 

    Pytania na messengerze podczas lekcji, 

później na priv.  

 
 

 

4. 29.05.2020 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. 
 
5 element testu „Wytrzymałość” 
https://ewf.h1.pl/student/?token=utmoxoO0O
WLRL2RoWSpLhZUquNETSg9cmw9UtRcgVVWs
vA81aJ 
 
6 element testu „Mięśnie brzucha” 
https://ewf.h1.pl/student/?token=6GJeAWwxC

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=utmoxoO0OWLRL2RoWSpLhZUquNETSg9cmw9UtRcgVVWsvA81aJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=utmoxoO0OWLRL2RoWSpLhZUquNETSg9cmw9UtRcgVVWsvA81aJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=utmoxoO0OWLRL2RoWSpLhZUquNETSg9cmw9UtRcgVVWsvA81aJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=6GJeAWwxC24Ev8iyOnu9BjW6SQkidHcUQ158kswGSvxZpuIVv8


24Ev8iyOnu9BjW6SQkidHcUQ158kswGSvxZpuI
Vv8 
 

5. 29.05.2020 j. polski Temat: Nie tylko śmigus dyngus…. 

a. Napisz krótko, jakie uczucia, 

przeżycia niosą ze sobą święta 

(Bożego Narodzenia i Wielkanocne). 

b. Odczytaj na str. 351 wiersz ks. Jana 

Twardowskiego. 

c. Wyjaśnij pisemnie, jaki typ 

podmiotu lirycznego występuje w 

wierszu i jaką postawę reprezentuje. 

d. Napisz życzenia z okazji wybranych 

przez siebie świąt. 

 

6. 29.05.2020 Zaj. rozw. 

j. angielski 

Temat: Wash your hand songs. 

Cele lekcji: doskonalenie wymowy i 

poszerzanie słownictwa za pomocą piosenek. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 12.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Wash your hands songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r

3elE 
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn

3uj_pA 

15 minut 

7.     

8.     

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=6GJeAWwxC24Ev8iyOnu9BjW6SQkidHcUQ158kswGSvxZpuIVv8
https://ewf.h1.pl/student/?token=6GJeAWwxC24Ev8iyOnu9BjW6SQkidHcUQ158kswGSvxZpuIVv8
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_pA
https://www.youtube.com/watch?v=kmNHn3uj_pA

