
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI b 

 

19. 06. 2020. (piątek ) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 19.06.2020 j. polski Temat: Jakie cechy Janka pozwoliły dotrzeć 
mu na biegun?   
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania 
głośnego ze zrozumieniem, samodzielnego 
wyszukiwania i selekcji potrzebnych 
informacji. 
 
1.Zapisz w zeszycie temat. 
2.Sprawdź w dostępnych źródłach, kim jest 
autor i główny bohater opowiadania. 
3.Wykonaj ustnie ćw.3,5,6/342 (podr.) – 
pracuj z tekstem „Poza horyzonty”. 
4. Wykonaj pisemnie ćw.4 i 7/342 (podr.). 
5.Wykonaj ćw. 35-39/110-112 (zeszyt 
ćwiczeń). 
6.Zadanie: Wykonaj ćw. 8/342 (podr.). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez 
aplikację Messenger. 

15 minut 

2. 19.06.2020 j. angielski Temat: Questions in English. 

Cele lekcji: Tworzenie pytań w różnych czasach. 

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. 112-113,(nagranie 3.54) 

Zeszyt ćwiczeń str. 70. 

15 minut 

3. 19.06.2020 matematyka Temat: Graniastosłup prosty i jego siatka 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących 

graniastosłupa prostego. 

Polecenia dla ucznia: 
1.Rozwiązywanie wybranych zadań 262-264. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1/ 264. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

4. 19.06.2020 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 

5. 19.06.2020 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=Jq3Fmxi4rhohd

dLZ6AOAmgfKmPzj5KWZ4p4thPFgKdh11nIh

SP 
  
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu. 

6. 19.06.2020 technika Temat: To umiem! Podsumowanie wiadomości. 

Cel: Usystematyzowanie wiadomości z 

elektroniki 

Polecenia dla uczniów: 

Spróbuj rozwiązać ćwiczenia ze str.64 w 

podręczniku 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePB

s 

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

3g 

https://www.youtube.com/watch?v=JI-323LuTj4 

Odpowiedzi nie wysyłaj 

 

7.     

8.     
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