
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

6. 05. 2020. (środa ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 6.05.2020 j. polski Temat: Polowanie odegrane na rogu … 

 
Cele: Ćwiczenie umiejętności słuchania, 
czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego, samodzielnego poszukiwania i 
selekcji informacji. 
 
1.Wysłuchaj recytacji fragmentu „Pana 
Tadeusza”  - Gra Wojskiego na rogu – 
skorzystaj z zasobów Internetu. 
2. Zapisz temat. 
3.Przeczytaj głośno fragment „Pana Tadeusza” 
– podr.s.282 – 284. Wyjaśnij niezrozumiałe 
pojęcia – przypisy. 
4.Na jakim instrumencie został zagrany 
tytułowy koncert, przez kogo  
i z jakiej okazji? Odpowiedz pełnym zdaniem. 
Zapisz odpowiedź w zeszycie. 
5.Znajdź fragmenty opisujące róg myśliwski 
Wojskiego. Pracuj z tekstem – znajdź epitety, 
porównania i metafory użyte przez Adama 
Mickiewicza. Zapisz je. 
6.Jakie dźwięki udało się `wyczarować` 
Wojskiemu na rogu? Zapisz je. Wykonaj ustnie 
ćw.7/285 (podr.). 
7.Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu 
Wojskiego. 
8.Opisz reakcję słuchaczy na koncert w 
wykonaniu Wojskiego. 
9.Zapoznaj się z informacją w ramce 
ZAPAMIĘTAJ! (podr. s.285), zapisz w zeszycie 
wyjaśnienie terminu: zgrubienie. 
10. Zadanie: Przygotuj głośną prezentację 
wybranej przez siebie dłuższej części utworu 
– przeczytaj polecenie 9/285 (podr.). 
 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 6.05.2020 Wych. fizyczne Wzmacniamy  odporność naszego organizmu . 
 Proszę wejść w link i obejrzeć film. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8
&t=274s 

 

3. 6.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w 
miarę możliwości wykonać ćwiczenia korygujące 
postawę ciała. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-
I&t=355s 
 

 

4. 6.05.2020 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 
Cel lekcji: Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj wybrane zadania utrwalające str. 207-

208 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

15 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=355s


a)1-5/209-dla wszystkich 

b)6-10/210-211-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 
5. 6.05.2020 Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 

 

Cel lekcji: Na co należy zwracać uwag podczas 

uczenia się? 

Polecenia dla ucznia: 

1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc 
https://youtu.be/rl1ZFS2N35Q 
A czy Ty posiadasz swoje sposoby na 
efektywne i szybkie uczenie się? 

15 minut 

6. 6.05.2020 Zaj. wyr, 

matematyka 

Temat: Procenty-rozwiązywanie zadań 
powtórzeniowych 

Cel lekcji: Usystematyzowanie wiadomości 

zdobytych na lekcji 

Polecenia dla ucznia: 

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 

powtórzeniowych- podręcznik str.207-211. 

Praca na platformie discord. 

15 minu 

     

     

 

 

https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc

