
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI c 

05. 05. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – lin 

1 5.05.2020 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 ? 

 

 

2. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

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 

3. 5.05.2020 informatyka Temat: 27  Komputery w pracy. 
 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 116 i 
czytamy tekst Komputer w pracy. 

2. Dyskusja o wykorzystywaniu 
kompetencji informatycznych w pracy 
zawodowej. 

3. Czytamy informacje o zawodach w 
których wykorzystywane są 
kompetencje związane z zawodem 
informatyka (str 117). 

4. Pogadanka. 

5. Oglądamy filmy na czym polega praca 
grafika komputerowego  
https://www.youtube.com/watch?v=Q
V9Xc3ylscA. (8 min) 
i testera oprogramowania 
https://www.youtube.com/watch?v=b
TYYo6mq4us (7min) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QV9Xc3ylscA
https://www.youtube.com/watch?v=QV9Xc3ylscA
https://www.youtube.com/watch?v=bTYYo6mq4us
https://www.youtube.com/watch?v=bTYYo6mq4us


6. Pogadanka. 
 
Zadanie domowe każdy z was ma wykonać 
prezentację o zawodach, które w swojej 
pracy wykorzystują kompetencje 
informatyczne. (min 10 slajdów) 
 
Gotową prezentację  przesyłać na 
messengera na priv.   
  
Zadania analizujemy na Messengerze 
podczas lekcji, później na priv.  
 

4. 5.05.2020 Wych. fizyczne Temat:  Temat: Doskonalimy grę w  cztery 

ognie. 
Zasady gry: 
Różnica pomiędzy dwoma, a czterema 
ogniami polega na tym , że w czterech 
ogniach piłka jest rzucona z czterech 
stron, a w dwóch z jednej. Po losowaniu 
pierwszeństwa do gry, prawo rozpoczęcia 
ma zagrywający stojący za linia końcową. 
Przerzuca on piłkę do swoich 
współzawodników, Ci maja za zadanie 
trafić graczy przeciwnych i ich " zbicie". 
Trafiony zawodnik nie schodzi jednak z 
boiska tylko ma prawo do zbijania swoich 
rywali. Za każde trafienie przeciwnika 
przyznawany jest jeden punkt. 
Podstawowe zasady to takie że rzucać 
wolno tylko z powietrza, piłki nie należy 
trzymać dłużej niż 3 sekundy, trafionym 
jest tylko ten gracz, który bezpośrednio z 
rzutu a nie z odbicia od innego zawodnika 
dostał piłka oraz taka, że z piłka można 
wykonać tylko 3 kroki, ewentualnie 3 kroki, 
podskok, 3 kroki i dopiero rzut.. Zawodnik 
trafiony przechodzi na miejsce 
zagrywającego, dlatego tez w zespole 
grającym na boisku, powinna być ciągła 
cyrkulacja zawodników. Drużyny mogą 
stracić piłkę, gdy znajdzie się ona w 
rękach zagrywającego, spadnie poza pole 
gry lub też zostanie ona przetrzymana 
przez jednego z zawodników. 

Można jeszcze wyróżnić jedna 
modyfikację zarówno gry w cztery ognie 
jak i w dwa ognie. Jest to gra polegająca 
na rozdzieleniu graczy do dwóch drużyn, 
każda z nich ma swoja połowę boiska za 
która nie ma prawa się poruszać . Prawo 
do zbijania ma tylko kapitan, stojący poza 
swoja drużyna za linia tylna boiska. Jego 
zadaniem jest zbicie jak najszybciej 
wszystkich graczy drużyny przeciwnej. 
Jego drużyna może swobodnie poruszać 
na terenie boiska odsuwając się i w ten 
sposób ułatwiając rzut zbicia przeciwnika. 
Piłka zbija przeciwnika tylko w 
bezpośrednim rzucie, nie wtedy gdy piłka 
jest odbita od jakiegokolwiek zawodnika. 
Zbity gracz nie ma prawa powrotu na 
boisko, nie może być także wykupiony. 
Istnieje możliwość dwukrotnej zmiany 
kapitana. Wygrywa ta drużyna która 
pierwsza zbije przeciwników. 

Proszę obejrzeć filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu3Ba

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ&t=92s


OztzcQ&t=92s 
 

5. 5.05.2020 plastyka Temat: Widok  przyrody – kolaż. 

              Wykończenie prac. 

 

Cele: utrwalenie wiadomości na temat grafiki, 

tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem 

technik graficznych. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Wykonaj z różnorodnych kawałków papieru 

i tektury kolaż ukazujący widok przyrody. 

 

2.Następnie pokryj powierzchnię pracy farbą 

w wybranej przez ciebie barwie. 

 

3.Do mokrej farby ostrożnie przyłóż czystą 

kartkę, równomiernie dociśnij ją ręką i zdejmij 

z kolażu. Pozostaw do wyschnięcia. 

 

4. Zrób zdjęcie  pracy i wyślij do oceny przez 

Messengera. 

 

5 minut 

6. 5.05.2020 j. polski          
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. 
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). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 
 

15 minut 

7. 5.05.2020 Zaj. wyr. j. polski   

8.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ&t=92s

