
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

4. 05. 2020. (poniedziałek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 4.05.2020 j. polski Temat: „Kto powiedział i kiedy, że Mickiewicz 
to nie raper?” … 

 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji, 
odczytywania znaczeń dosłownych  
i przenośnych. 
 
1.Znajdź informacje o okolicznościach 
powstania „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Przeczytaj je. (Skorzystaj z 
zasobów Internetu). 
2.Wysłuchaj recytacji Inwokacji (fragmentu 
„Pana Tadeusza”) 

(Skorzystaj z zasobów Internetu). 
3.Zastanów się, co sprawia trudność w 
odbiorze tekstu. 
4. Zapisz temat. 
5.Znajdź i wysłuchaj piosenkę kabaretu OT.TO 
Rap Tadeusz  (np. na kanale You Tube). 
6.Przeczytaj tekst Rap Tadeusz (podr.s.277-
278).Wyjaśnij niezrozumiałe pojęcia – 
przypisy. 
7.Zastanów się, czy tekst Rap Tadeusz może 
zachęcić do przeczytania „Pana Tadeusza”? 
Dlaczego? Kto zwykle wykonuje gatunek 
muzyki, jakim jest rap? Kto jest odbiorcą 
takich utworów? 

8.Określ cechy języka wysłuchanych tekstów 
(Inwokacja i Rap Tadeusz). Zapisz w zeszycie: 
Cechy języka: 
Inwokacja –  ……………………… 
Rap Tadeusz –  …………………………. 
9.Wykonaj ustnie ćw.5/278 (podr.). 
10.Zastanów się, kto jest nadawcą, kto 
odbiorcą tekstu Rap Tadeusz, jaka jest jego 
tematyka, jak można zinterpretować tytuł? 

11.Zadanie: 
Sporządź słownik wyrazów uczniowskich 
wraz z wyjaśnieniami. Pamiętaj  
o układzie alfabetycznym słów! 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 4.05.2020 j. angielski Temat: Would you like ketchup with your ice 

cream? 

Cel: czytanie ze zrozumieniem. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6b, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

-  pracujemy z podręcznikiem str. 87, tekst i 

słownictwo, ćw. 2 i 4 (nagranie 3.16 i 3.17) 

15 minut 

3. 4.05.2020 matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem interpretacji 

danych zawartych w diagramach. 

15 minut 
 



 

Cel lekcji: Odczytywanie danych z diagramów 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj zadania 16-18/204 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)19/204 wszystkich 

b)20/204 -dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 
4. 4.05.2020 Wych. fizyczne Zachęcam do wykonywania systematycznie 

ćwiczeń w domu.                                                                     
   Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany 
przez dr Krzysztofa Warchoła   
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronafer
ie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf 
 

 

5. 4.05.2020 historia  Temat: Społeczeństwo francuskie w XVIII w. 

              Cel: Poznanie struktury społeczeństwa 

Francji w XVIII w., praw i obowiązków 

poszczególnych   

                      stanów. 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać tekst od  

s. 184  do 185 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich 
opisy na s. 185 

3. W zeszycie zapisać prawa i 

obowiązki poszczególnych stanów: 

- stan I - duchowieństwo 

- stan II - szlachta 

- stan III - chłopi, mieszczanie 

( wyjaśnić pojęcie burżuazja) 

3. Zastanowić się nad odpowiedzią 

na pytanie na s. 185 ze znakiem ? 

 

6. 4.05.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w poniższy 
link. Wykonaj kilkanaście wybranych ćwiczeń. 
 
 
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wycho

wanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-
og%c3%b3lnorozwojowe 

 

7.     

8.     
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