
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

7. 05. 2020. ( czwartek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 7.05.2020 informatyka Temat: 27  Komputery w pracy. 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 116 i czy-

tamy 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 gra-

fika komputerowego  https://www.you-

tube.com/watch?v=QV9Xc3ylscA. (8 min) 

i testera oprogramowania https://www.you-

tube.com/watch?v=bTYYo6mq4us (7min) 

6. Pogadanka. 

 

Zadanie domowe: każdy ma wykonać pre-

zentację 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.  

  

 

2. 7.05.2020 historia  Temat: Rewolucja we Francji 1789 - 1791 

              Cel: Poznanie przyczyn i przebiegu rewolucji 

francuskiej w pierwszym etapie 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać tekst od  s. 186  do 189 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy 
na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie wydarzenie przedstawia ilustracja 
na str 186 podręcznika 
- wymienić w punktach najważniejsze 
wydarzenia podczas rewolucji od wybuchu 

 

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


do 1791 r. 
- opisać symbole narodowe Francji: podać 
tytuł hymnu, kolory flagi i wygląd godła 
4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 
187 
 

3. 7.05.2020 religia Temat: Jak dziś żyć wiarą? 

 

Cele lekcji: Ukazanie znaczenia świadków wiary. 

- Przywitanie się i potwierdzenie obecności. 

- zapisanie tematu. 

- Przeczytanie treści  katechezy. 

-Rysunek plakatu na temat: 

1. Chrześcijanin zna prawdy wiary. 

2. chrześcijanin uczestniczy w życiu sakramentalnym. 

3. Chrześcijanin Przestrzega przykazań. 

4. chrześcijanin angażuje się w życie Kościoła. 

 

Modlitwa: O wzrost w nas Wiary, Nadziei i Miłości – 

„ojcze nasz…” 

 

10 minut 

4. 7.05.2020 plastyka Temat: Rzeźba – cechy charakterystyczne. 

 

Cele: zapoznanie z rzeźbą jako dziedziną sztuki, 

poznanie narzędzi rzeźbiarskich i rodzajów rzeźby. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 72  

zwracając uwagę na to czym jest rzeźba. 

2. Popatrz jak wyglądają narzędzia rzeźbiarskie. 

3. Pooglądaj przykłady reprodukcji rzeźbiarskich 

zamieszczonych w podręczniku, zwróć uwagę na 

sposób ukazania emocji, bryły, faktury w dziele 

rzeźbiarskim. 

4. Napisz w zeszycie krótką notatkę na temat rzeźby 

opierając się na wiadomościach str.80 

Czy już wiesz? 

 

Wyjaśnij pojęcie: pieta, relief. 

 

 

5. 7.05.2020 muzyka Temat: 

Temat. Warsztat muzyczny – powtórzenie 
wiadomości 
- Proszę o powtórzenie wiadomości na temat: 
- Etnografia, 
- instrumenty ludowe 
- Oskar Kolberg 
- Tańce narodowe, kujawiak, oberek 
- operetka, musical, rewia 
- muzyka filmowa i teatralna 
 
- Do rozwiązania krzyżówka ( w załączniku) 

 

6. 7.05.2020 biologia Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków. 

Cel: 

- Omówienie procesu rozmnażania i rozwoju ptaków 

oraz opieki nad potomstwem. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 122-123 

oraz obejrzyj materiał na epodreczniki.pl 

„Ptaki”. 

2. Wyszukaj informacji na tematy: zwyczajów 

godowych, jajorodności i budowy gniazd, 

opieki nad potomstwem, budowy jaja i funkcji 

poszczególnych elementów jaja. 

3. W zaszycie narysuj i uzupełnij tabelę, 

dotyczącą rozmnażania i rozwoju ptaków 

(Informacje o dowolnych kilku gatunkach 

ptaków, znajdziesz w zasobach internetowych 

lub w atlasach). Tabela ma uwzględniać 4 

 



części: 1- Nazwa gatunkowa ptaka, 2- Czy 

samica różni się od samca?, 3- Gdzie ptak 

buduje gniazdo?, 4- Czy ptak sprawuje opiekę 

nad potomstwem? W tabeli należy uwzględnić 

przynajmniej 3 gatunki ptaków. 

4. Uzupełnioną tabelę wyślij na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com 

7. 7.05.2020 Zaj. wyr. j. 

polski 

  

8.     

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

