
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY np. VI b 

 

8. 05. 2020. (piątek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 8.05.2020 j. polski          
Temat: Na  jakie części dzielą się wyrazy podczas 
odmiany? 
 
Cele: Poznanie informacji o budowie wyrazu, 
ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy w 
praktyce. 
 
1.Przypomnij, jak odmieniamy rzeczowniki. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ! – podr. 
s.286. 
4.Wykonaj ustnie ćw.2-5/287 (podr.). 
5.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj pisemnie 
ćw.3/287 (podr.). 
6.Przeczytaj informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ! – podr. 
s.288. 
7.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj pisemnie 
ćw.7/288 (podr.). 
8.Przeczytaj informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ! – podr. 
s.289. 
9.Zapisz notatkę w zeszycie, wykonaj pisemnie ćw.8 
i 10/288 (podr.). 
10.Zadanie: Przeczytaj głośno jeszcze raz informacje 
z ramek ZAPAMIĘTAJ! 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 
 

10 minut 

2. 8.05.2020 j. angielski Temat: Revision unit 6 

Cel: powtórzenie wiadomości z rozdziału 6 

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.90 (nagranie 

3.21 do ćw.8) 

Zadanie domowe do odesłania do 12.05.2020 

(str. 56 zeszyt ćwiczeń) 

Zadanie dodatkowe dla chętnych str. 57 

15 minut 

3. 8.05.2020 matematyka Temat: Zadanie klasowe. 
Cel lekcji: Podsumowanie działu 

 

 

4. 8.05.2020 religia Temat: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

 

Cel lekcji: Ukazanie związku wiary i kościoła w 

dziejach narodu polskiego. 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

- krzyżówka z hasłem BÓG, HONOR, 

OJCZYZNA, 

 

- modlitwa „Pod Twoją Obronę….” 

15 minut 

5. 8.05.2020 Wych. fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej. Proszę wejść 
w poniższy link. 
https://wordwall.net/pl/resource/911772/wycho

 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-klasa-5a-i-5c


wanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c 
6. 8.05.2020 technika 

Temat: Podsumowanie wiadomości o rysunku technicznym 

 

Cel: Rysowanie i wymiarowanie przedmiotów, przygotowywanie 

dokumentacji technicznej. 

 

Polecenia dla uczniów: 

 

• Wykonaj ćwiczenia 1 i 2  z podręcznika str.52 

• Obejrzyj filmy 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_v21mvWKI 
• https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY 
• https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=g--3EP5wf9c 
• Efekty pracy z tej  i wcześniejszych lekcji należy przesłać na 

adres robertpantola@gmail.com w formie skanu lub 

zdjęcia. 

• Przypominam uczniom którzy mają zaległości o 

konieczności uzupełnienia i pracy na bieżąco 

• W razie problemów proszę o kontakt 

 

7.     

8.     

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-klasa-5a-i-5c
https://www.youtube.com/watch?v=PL_v21mvWKI
https://www.youtube.com/watch?v=E7C8qQasXUY
https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ
https://www.youtube.com/watch?v=g--3EP5wf9c

