
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

9. 06. 2020. (wtorek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – lin 

1 9.06.2020 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 
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 

 

2. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.50. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom: 

Podręcznik str. 108-109 

15 minut 

3. 9.06.2020 informatyka Temat: Powtórzenie wiadomości z II semestru 

roku szkolnego 2019/2020 

 

 

1. Zapisujemy temat. 

2. Otwieramy plik  „Kartkówka” z poprzedniej 

lekcji. 

 



3. Analizujemy pytania i udzielamy prawidło-

wych odpowiedzi. 

4. Oglądamy filmy: 

5. https://www.youtube.com/wa-

tch?v=tK2nnDv9kGY 

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

iQqJW8U 

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

BlThO61-U 

https://www.youtube.com/watch?v=3oj

mCA3R0l0 

6. Podsumowanie lekcji. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze 

podczas lekcji, później na priv.  

 

 
4. 9.06.2020 Wych. fizyczne Temat: Doskonalenie zagrywki sposobem dolnym – 

piłka siatkowa. 
 
Proszę wejść w poniższy linki i obejrzeć filmiki w 
których prezentowana jest prawidłowa technika 
wykonania zagrywki dolnej w piłce siatkowej wraz z 
ćwiczeniami metodycznymi. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=itopQMpjOfnawtD
PgQ1xJGijUDhwRyr9jnMyoB5T6teHPDvN0k 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SAcdrVcS_Lo 

 

5. 9.06.2020 plastyka Temat: Sztuka użytkowa. 

 

Cele: uczeń poznaje nowe pojęcia: design, ergonomia,  

różnice między rzemiosłem artystycznym a 

wzornictwem przemysłowym. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

 Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika 

na stronie 94- 98. 

 Zapisz w zeszycie: 

1.Sztuka użytkowa obejmuje projektowanie i 

wprowadzanie do produkcji wszelkich przedmiotów 

codziennego użytku: mebli, lamp, tkanin, naczyń, 

opakowań, sprzętu i maszyn np. samochodów. 

Na określenie sztuki użytkowej często używa się 

wyrazu design. 

2.Rola formy i funkcji w designie. 

3. Środki wyrazu sztuki użytkowej. 

4. Różnice między rzemiosłem artystycznym a 

wzornictwem przemysłowym. 

 

Korzystając z podręcznika opisz etapy  tworzenia 

dzieła sztuki użytkowej. 

15 minut 

6. 9.06.2020 j. polski Temat: Te części zdania już znamy! 
 
Cele: Przypomnienie wiadomości o częściach zdania, 

15 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=tK2nnDv9kGY
https://www.youtube.com/watch?v=tK2nnDv9kGY
https://www.youtube.com/watch?v=nfIDiQqJW8U
https://www.youtube.com/watch?v=nfIDiQqJW8U
https://www.youtube.com/watch?v=EGBlThO61-U
https://www.youtube.com/watch?v=EGBlThO61-U
https://www.youtube.com/watch?v=3ojmCA3R0l0
https://www.youtube.com/watch?v=3ojmCA3R0l0


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. 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


