
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

9. 06. 2020. (wtorek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 9.06.2020 matematyka Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb 
wymiernych 

Cel lekcji: umiejętność dodawania i 

odejmowania liczb wymiernych 

Polecenia dla ucznia: 

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 2253-257 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1,2,3/254 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

2. 9.06.2020 geografia Temat: Czy znasz mapę Europy? 

 
Cele: Doskonalenie umiejętności orientacji na 

mapie, interpretacji na podstawie legendy 
mapy, zjawisk, procesów, problemów 
zachodzących w środowisku geograficznym. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie mapy fizycznej 
Europy wykonaj zadanie 1,2 str. 
107 w zeszycie ćwiczeń. 

2. Wykorzystując mapę polityczną w 
atlasie oraz mapę konturową -
wykonaj zadanie 1,2,3 str.108 w 
zeszycie ćwiczeń. 

3. Rozwiąż krzyżówki str.109,110,111 
a następnie wyjaśnić znaczenie 
haseł. 
 

15 minut 

3. 9.06.2020 j. angielski Temat: Life ambitions. 

Cele lekcji: słownictwo i zwroty dotyczące 

mówienia o ambicjach i planach życiowych. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6b, rozpoczynamy o godz. 9.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 108-109 

 

15 minut 

4. 9.06.2020 j. polski (2 godziny lekcyjne)   
 
Temat: Znawstwo pisowni, doradztwo 
językowe, poradnictwo ortograficzne. 
 
Cele: Poznanie zasad ortograficznych 
dotyczących pisowni rzeczowników 
zakończonych na  -ctwo, -dztwo, -stwo, 
ćwiczenie umiejętności stosowania zdobytej 
wiedzy w praktyce. 
 
1.Przyczytaj wiersz (podr. s.329), zwróć  
uwagę na słowa zapisane innym kolorem. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ! 
(podr. s. 330). 
4.Zastosuj informacje z ramek: 
  - wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 

15 minut 



(s.191-194),  
 - wykonaj w zeszycie ćw. 2,4 i 5/329-330 
(podr.). 
5.Zadanie: Wykonaj 3 dyktanda online (więcej 
informacji otrzymasz podczas zajęć!) 
 

5. 9.06.2020 j. polski Temat: Te części zdania już znamy! 
 
Cele: Przypomnienie wiadomości o częściach 
zdania, ćwiczenie umiejętności rozróżniania 
ich. 
   
1.Zapisz temat. 
2.Przypomnij znane już części zdania (notatki 
w zeszycie, wiadomości w podręczniku). 
3.Sprawdź, czy umiesz wykorzystać posiadaną 
wiedzę w praktyce - wykonaj samodzielnie 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (ćw.115-118 
s.171-172). (Jeśli potrzebujesz pomocy – 
kontaktuj się z nauczycielem!) 

 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 
 

 

6.     

7.     

8.     

 

 


