
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

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 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. 6a, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 108-109 

15 minut 

2. 9.06.2020 j. polski Język polski kl.VIa 

Temat: Przypomnę sobie zasady użycia znaków 

interpunkcyjnych. 

a. Przypomnij, jakich znaków 

interpunkcyjnych używamy w 

wypowiedziach pisemnych. 

b.  Wykonaj w miarę możliwości zadania z 

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-

myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-

krok/DntMLkSib 
c. Wszystkie wątpliwości konsultujemy z 

nauczycielem. 

 

3. 9.06.2020 muzyka Temat: Warsztat muzyczny. Powtórzenie 
wiadomości. 
 
Proszę o powtórzenie wiadomości na temat: 
 - podział instrumentów dętych, i jakie 
instrumenty zaliczamy do jakiej grupy 
 - Epoka Baroku w muzyce, polifonia, instrumenty 
barokowe, kompozytorzy epoki baroku 
 
Z podręcznika str. 152 rozwiązujemy dwa 
rebusy. Rozwiązanie wpisujemy do zeszytu i 
nazwy przyporządkowujemy do 
odpowiednich grup instrumentów dętych. 
Rozwiązanie rebusów wysyłacie do mnie wraz 
z przyporządkowaniem do danej 

 

4. 9.06.2020 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 10:40. 

20 minut 

5. 9.06.2020 biologia Temat: Podsumowanie wiadomości o kręgowcach 

stałocieplnych 

Cele: 

-Przypomnienie i utrwalenie cech, które 

przystosowują ptaki i ssaki do różnego trybu życia 

- Utrwalenie informacji o znaczeniu ptaków i ssaków 

-Utrwalenie umiejętności rozróżniania gatunków 

ptaków i ssaków 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj tekst podsumowujący rozdział 

V „Kręgowce stałocieplne” na str. 143-144 

 

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DntMLkSib
https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DntMLkSib
https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DntMLkSib


w podręczniku. 

2. Aby się sprawdzić, rozwiąż ustnie test 

podsumowujący na str. 145 w podręczniku. 

3. Ułóż krzyżówkę do wyrazu 

STAŁOCIEPLNOŚĆ , w której hasła będą 

związane z przerobionym materiałem z 

rozdziału V. 

4. Wyślij krzyżówkę na 

hanna.pawlik21@gmail.com 

6. 9.06.2020 informatyka Temat: Powtórzenie wiadomości z II semestru 

roku szkolnego 2019/2020 

 

 

1. Zapisujemy temat. 

2. Otwieramy plik  „Kartkówka” z poprzed-

niej lekcji. 

3. Analizujemy pytania i udzielamy prawidło-

wych odpowiedzi. 

4. Oglądamy filmy: 

      

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

2nnDv9kGY 

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

nfIDiQqJW8U 

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

EGBlThO61-U 

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

3ojmCA3R0l0 

5. Podsumowanie lekcji. 

 

Zadania analizujemy na Messengerze 

podczas lekcji, później na priv.  

 

 

7     

8.     
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