
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

5. 05. 2020. (wtorek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 5.05.2020 matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem diagramów 
procentowych. 
Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań na podstawie 

diagramów. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj zadania 21, 22/206 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1/206) dla wszystkich 

b)2,3 -dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

2. 5.05.2020 geografia Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 
 
Cele: Poznanie najważniejszych obiektów 

geograficznych na mapie Ukrainy. Znajomość 
występowania surowców mineralnych w tym 
kraju, poznanie przyczyn i skutków konfliktu 
między Ukrainą a Rosją. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika 
str. 153-157. 
2. Na podstawie mapy ogólno 
geograficznej str.152 wykonaj zadanie 1 
w zeszycie ćwiczeń str.93. 
3. W oparciu o mapę z podręcznika str. 
153 wykonaj zadanie 2 w zeszycie 
ćwiczeń str.94 

4. Na podstawie mapy z podręcznika str. 154 
wykonaj zadanie 3,4 z zeszytu ćwiczeń str.94 

15 minut 

3. 5.05.2020 j. angielski Temat: Salty or sweet – ice cream flavour. 

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. 9.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom: 

- pracujemy z podręcznikiem: ćw.3 i 5/87 

- pracujemy z zeszytem ćwiczeń: ćw. 2/54 

20 minut 

4. 5.05.2020 j. polski (2 godziny lekcyjne) 
 
Temat: Jakie obrazy z polowania pokazuje Adam 
Mickiewicz we fragmencie „Pana Tadeusza”? 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i 
interpretacji tekstu poetyckiego, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji. 
 
1.Jeśli masz w domu dzieło Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”, sprawdź,  
z jakich `części` się składa, jakie informacje znajdują 
się na początku każdej księgi. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment „Pana Tadeusza” – 
podr.s.279 – 282 (do słów: Natenczas Wojski chwycił 
…). Podczas czytania pamiętaj o wyjaśnieniach 
trudnych słów! 
4.Przypomnij sposoby spędzania czasu i zwyczaje 
szlacheckie opisane  
w „Panu Tadeuszu”, które poznałeś w klasie 5. 

20 minut 



5. Przeczytaj głośno jeszcze raz fragment „Pana 
Tadeusza” – 
 podr.s.279 – 282. 
6.Wykonaj w zeszycie ćw.3/184 (podr.). 
7.Zadanie: Opowiedz głośno o opisanym w 
podręczniku polowaniu (wykorzystaj zapisany 
przez siebie plan). 
 
Temat: Polowanie namalowane słowami … 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i 
interpretacji tekstu poetyckiego, samodzielnego 
poszukiwania i selekcji informacji. 
 
1.Zastanów się, jakich narzędzi potrzebują artyści 
do swej pracy. Jakimi narzędziami posługują się 
pisarze, poeci? 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment „Pana Tadeusza” – 
podr.s.279 – 282, zwróć uwagę na zastosowane 
środki stylistyczne (poetyckie). 
4.Wykonaj w zeszycie ćw.4/284 (podr.) – pracuj z 
tekstem z podręcznika. 
5. Zadanie: Znajdź i odsłuchaj utwór Wojciecha 
Kilara Polowanie (Pan Tadeusz) (60 s.). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

5. 5.05.2020 j. polski   

6.     

7.     

8.     

 

 


