
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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 religia Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

 

Cel lekcji: Poznanie przymiotów serca Jezusa 

(Litanie do NSJ). 

 

Polecenia dla ucznia: 

- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- przeczytaj Litanię do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, 

- narysuj duże serce i wpisz w sercu przymioty 

jakimi określane jest Serce Jezusa (te które ci 

się podobają na podstawie litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa). 

   

Modlitwa :  „Jezu cichy i serca pokornego 

uczyń serce moje według Serca Twego”. 3x 

10 minut 

2. 15.05.2020  matematyka Temat: Mnożenie liczb wymiernych. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych, w których występuje 

mnożenie liczb wymiernych. 

1. Analiza przykładów 1, 2 ,3/258-259 

– podręcznik. 

2. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 259-260. 

 

Analiza lekcji od 8:50. 

20 minut 

3. 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 

4. 15.05.2020 j. angielski Temat: I will present a TV show. 

Cele lekcji: Czas przyszły Future Simple -

wyrażanie przewidywań. 

Polecenia dla uczniów: 

15 minut 



1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją 

obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 6c, rozpoczynamy o godz. 10.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 110-111 (nagranie 3.51) 

Zeszyt ćwiczeń str. 69. 

5. 15.05.2020 geografia Temat: Sąsiedzi Polski- powtórzenie 
wiadomości (1/2). 
 
Cele: Przypomnienie cech środowiska 

przyrodniczego krajów sąsiadujących z 
Polską. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przygotuj informacje „Kraj w 
pigułce” oraz ćwicz lokalizację 
obiektów geograficznych, 
rozmieszczenie regionów, rzek 
itp. na mapach ogólno-
geograficznych str. 130, 138, 
139, 145, 146, 152, 160. 

2. Przypomnij najważniejsze 
wiadomości dotyczące 
poszczególnych tematów „To 
najważniejsze”. 
 

20 minut 

6. 15.05.2020 wdż LEKCJA DLA CAŁEJ KLASY. 

 

Temat: Media – wybieram świadomie, 

korzystam bezpiecznie. 
             

  

Cel: uczeń/uczennica potrafi: 

 

#  omówić zalety środków masowej 

komunikacji, 

# dostrzec mechanizmy manipulacji w 

reklamie, 

#  ocenić wagę kontaktów wirtualnych i 

porównać z kontaktami społecznymi. 

 

Zapisz w zeszycie: 

1. Zalety środków  masowej komunikacji. 

2. Kreowanie nieprawdziwej rzeczywistości na 

portalach społecznościowych i pogoń za 

lajkami. 

3.Podtrzymywanie prawdziwych znajomości i 

tworzenie rzeczywistych relacji. 

 

Rozwinięciem tego tematu będzie materiał 

do lekcji przesłany na Messengerze. 

15 minut 

7.     

8.     

 

 

 

 

 


