
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 religia  Temat: Kształtuję serce według wskazań św. 

Józefa Sebastiana Pelczara. 

   

Cel lekcji: Zapoznanie ze sposobami 

kształtowania serca wg wskazań św. bpa 

Pelczara. 

 

Polecenia dla ucznia: 

 - przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytanie katechezy, 

- pod tematem narysu duże serce 

 i wypisz w nim przymioty serca Pana Jezusa 

np.: ciche , pokorne, cierpliwe… 

 

Modlitwa: Pomódlmy się o prawe i otwarte 

serce na drugiego człowieka 

„zdrowaś Maryjo…” 

 

 

10 minut 

2. 8.06.2020  matematyka Temat: Odejmowanie liczb wymiernych. 

 

Cel lekcji: Uczeń ćwiczy odejmowanie liczb 

wymiernych. 

1. Analiza przykładu 1 – strona 255 

podręcznik. 

2. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 255. 

 

 

Analiza lekcji od 8:50. 

20 minut 

3. 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 

4. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń str.66,67. 

15 minut 

5. 8.06.2020 geografia Temat: Relacje Polski z sąsiadami. 
 
Cele: Poznanie relacji zachodzących między 

15 minut 



Polską a ich sąsiadami na płaszczyźnie 
sąsiedztwa, gospodarki, stosunków 
społeczno-politycznych, czym są 
euroregiony i jakie powstały wzdłuż 
polskich granic.   

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w 
podręczniku str. 168-172. 

2. Na podstawie mapy politycznej 
wykonaj zadanie 1 w zeszycie 
ćwiczeń str. 101. 

3. Na podstawie relacji Polski z 
sąsiadami (str. 168-170 
podręcznik) wykonaj zadanie 2 
w zeszycie ćwiczeń str. 102. 

4. W oparciu o mapę i tekst w 
podręczniku str. 171 wykonaj 
zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń str. 
102. 

5. Obejrzyj film „Euroregion 
Karpacki” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cXgU3IGvEF4 

6. 8.06.2020 wdż LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY 

dziewczęta / chłopcy 

 

Temat: Mam swoją godność. 

            (chłopcy/ dziewczęta) 

  

Cel: uczeń/uczennica potrafi: 

 Wyjaśnić na czym polega poczucie 

własnej godności, 

 określić zachowania, które łamią 

prawo do intymności, 

  uzasadnić konieczność 

kształtowania postawy szacunku 

wobec siebie i innych. 

 

Zapisz w zeszycie: 

1,,Mam swoją godność” to znaczy mam 

świadomość własnej wartości, honor. 

To sprawia, że nie pozwalamy się 

wykorzystywać, że umiemy o siebie zadbać. Z 

godnością nierozerwalnie łączy się pojęcie 

intymności. 

 

Rozwinięciem tego tematu będzie materiał 

do lekcji przesłany przez Messengera  do  

poczytania dla każdej grupy oddzielnie. 

15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXgU3IGvEF4
https://www.youtube.com/watch?v=cXgU3IGvEF4

