
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

8 06. 2020. (poniedziałek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 8.06.2020 j. polski Temat: Nasze opowieści twórcze… 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności poprawnego 
wypowiadania się w formie ustnej, pisania 
planu ramowego. 
 
1.Zapisz temat. 
2.Podczas tej lekcji będziesz opowiadał o 
Tomku Wilmowskim  i wymyślonym przez 
siebie dalszym ciągu jego niespodziewanego 
spotkania z Indianami. Poznasz też historie 
autorstwa Twoich kolegów i koleżanek. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

20 minut 

2. 8.06.2020 j. angielski Temat: Check yourself – unit 7. 

Cele lekcji: ćwiczenia powtórzeniowe. 

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. 

Zeszyt ćwiczeń str.66,67. 

15 minut 

3. 8.06.2020 matematyka Temat: Rozpoznawanie , zapisywanie i 
porównywanie liczb wymiernych-ćwiczenia i 
zadania 

 

Cel lekcji: Umiejętność rozpoznawania liczb 

wymiernych 

Polecenia dla ucznia: 

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 249-251 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1,2,3/251 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

4. 8.06.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  
W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. 
Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2

dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbW

XWyT 
 

 

5. 8.06.2020 historia  Temat: Podsumowanie wiadomości o 

rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i 

usystematyzowanie wiedzy zdobytej na ostatnich 

                     lekcjach poświęconych historii 

powszechnej od 1789 do 1815 r. 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać 

ćwiczenia powtórzeniowe na s. 214 

2. Obejrzeć ilustracje i schematy oraz 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT


przeczytać ich opisy od s. 184 do 
s.213 

     jako ćwiczenie powtórzeniowe 

3. W zeszycie zapisać odpowiedzi na 

pytanie 3, 4 i 6 ze s. 214 

4. Obejrzeć w podręczniku mapy na 
s. 196, 201 i 209 

Wyszukać zmiany granic państw 

europejskich od końca XVIII w. do r. 
1815 (obrady kongresu 

wiedeńskiego) 

 (zadanie wykonać ustnie) 

5. Przeczytać poniższe informacje i 

zastanowić się czy te wydarzenia były 

sukcesem, czy klęską Napoleona i 

dlaczego? 

 

- obalenie władzy Dyrektoriatu we 

Francji w 1799 r. i początek konsulatu 

- bitwa pod Waterloo 18 VI 1815 r. 

- wyprawa Wielkiej Armii na Rosję w 

1812 r. 

- koronacja Napoleona na cesarza 

Francuzów w 1804 r. 

- utworzenie księstwa Warszawskiego 

po zawarciu pokoju w Tylży w 1807 r. 

- bitwa pod Jeną i Auerstädt w 1806 r. 

- bitwa pod Lipskiem w 1813 r. 

- ogłoszenie kodeksu cywilnego we 

Francji w 1804 r. 

              6. Powyższe wydarzenia ułożyć 
chronologicznie 

6. 8.06.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w 
poniższy link. Wykonaj kilkanaście wybranych 
ćwiczeń. 
 
https://wordwall.net/pl/resource/901664
/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

7.     

8.     

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia

