
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

15. 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 15.05.2020  matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem dodawania 

i odejmowania liczb wymiernych. 
 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem dodawania i odejmowania 

liczb wymiernych. 

1. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 253-257. 

Analiza zadań od 8:00. 

20 minut 

2 15.05.2020 historia Temat: Podsumowanie wiadomości z historii 

Polski i powszechnej końca XVIII w. 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i 

usystematyzowanie wiedzy zdobytej na 

                     lekcjach historii dotyczącej 

najważniejszych wydarzeń od 1764 do 1801 r. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z 
podręcznikiem - przeczytać 
podsumowania tematów od s. 158 
do s.198 
2. Obejrzeć ilustracje i schematy na 
w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
- 5 ważnych wydarzeń z historii 
Polski w przedziale czasowym 
wymienionym w celach lekcji (te, 
które uczeń pamięta z poprzednich 
lekcji) 
- 5 ważnych dat do tych wydarzeń 
4. Obejrzeć w podręczniku 
stosowne mapy 
5. Przeczytać i wykonać ćw. 

powtórzeniowe 

I Z podanej rozsypanki ułóż punkty 

przedstawiające prawidłowy 

(chronologiczny) przebieg   

    wydarzeń od elekcji S. Poniatowskiego do 

trzeciego rozbioru Polski.  Do wydarzeń 

dopisz daty                                      

 

zwołanie sejmu czteroletniego,       

uchwalenie konstytucji 3 maja,      pierwszy 

rozbiór Polski,    

powstanie kościuszkowskie,         utworzenie 

Komisji Edukacji Narodowej,        wybór S. 

Poniatowskiego 

na króla Polski 

 

 

3. 15.05.2020 j. polski Temat: Słowa łagodzą, słowa wyostrzają… 

a. Wykonujemy zadania z  

https://epodreczniki.pl/a/slowa-

lagodza-slowa-

wyostrzaja/DvhWgHAwE 
b. Wszystkie wątpliwości konsultujemy 

z nauczycielem. 

 

4. 15.05.2020 Wych. fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                      

https://epodreczniki.pl/a/slowa-lagodza-slowa-wyostrzaja/DvhWgHAwE
https://epodreczniki.pl/a/slowa-lagodza-slowa-wyostrzaja/DvhWgHAwE
https://epodreczniki.pl/a/slowa-lagodza-slowa-wyostrzaja/DvhWgHAwE


Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr 
Krzysztofa Warchoła jest to już XII zestaw 
ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronafe
rie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_V-
VI.pdf 
 
Poranna gimnastyka dla uczniów. Zestaw 
ćwiczeń angażujących wszystkie duże grupy 
mięśniowe oraz stawy. Zwiększa uelastycznienie 
i mobilność ciała. 
 
Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z 
prowadzącym wykonywać ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rc
Qh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiBugfhrXsi2 
 

5. 15.05.2020 j. angielski Temat: I will present a TV show. 

Cele lekcji: Czas przyszły Future Simple -

wyrażanie przewidywań. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz.11.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 110-111 (nagranie 3.51) 

Zeszyt ćwiczeń str. 69. 

15 minut 

6.     

7.     

8.     
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