
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

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 j. polski Temat: Czy rozumiem to, co czytam? (Jan Mela 
„Poza horyzonty”). 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania 
głośnego ze zrozumieniem, samodzielnego 
wyszukiwania i selekcji potrzebnych 
informacji. 
 
1.Zapisz w zeszycie temat. 
2.Przeczytaj głośno tekst Jana Meli „Poza 
horyzonty”(podr. s.339-342). 
3.Zapisz 10 pytań i odpowiedzi na nie 
dotyczących wydarzeń i postaci z 
przeczytanego tekstu (najpierw pisz w 
brudnopisie,  potem przeczytaj głośno 
zapisane pytania i odpowiedzi, popraw, jeśli 
trzeba i dopiero wtedy przepisz do zeszytu!)  
UWAGA!  
Pamiętaj, że odpowiedzi zapisujesz całym 
zdaniem! 
Ocenie podlega też estetyka zapisu! 
4.Wykonaj ćw.11-14 i 18/90-92 (zeszyt 
ćwiczeń). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

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

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 110-111 (nagranie 3.51) 

Zeszyt ćwiczeń str. 69. 

15 minut 

3. 15.05.2020 matematyka Temat: Własności prostopadłościanu i jego 
siatki. 
 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących 

prostopadłościanu. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 258-259. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1/ 259. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

4. 15.05.2020 Wych. fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  
W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. 
Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=MburJ8J5UDvx

TZ6bk4eP7drktzWP3PlsMSnH7ixuay6lgCo1rs 
 

 

5. 15.05.2020 historia  Temat: Podsumowanie wiadomości z historii 

Polski i powszechnej końca XVIII w. 
              Cel: powtórzenie, poszerzenie i 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=MburJ8J5UDvxTZ6bk4eP7drktzWP3PlsMSnH7ixuay6lgCo1rs
https://ewf.h1.pl/student/?token=MburJ8J5UDvxTZ6bk4eP7drktzWP3PlsMSnH7ixuay6lgCo1rs


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 

6. 15.05.2020 Zaj. rozw. wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wejdź w 
poniższy link. Wykonaj kilkanaście wybranych 
ćwiczeń. 
 
https://wordwall.net/pl/resource/935934/w
ychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-
og%c3%b3lnorozwojowe 

 

 

7.     

8.     

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe
https://wordwall.net/pl/resource/935934/wychowanie-fizyczne/ćwiczenia-ogólnorozwojowe

