
 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI c 

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. 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. 6c, rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym 

przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str. 112-113,(nagranie 3.54) 

Zeszyt ćwiczeń str. 70. 

15 minut 

2. 19.06.2020  j. polski (2 godziny lekcyjne) 
 
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.). 
 

20 minut 

3. 19.06.2020 j. polski  
Temat: Znawstwo pisowni, doradztwo 
językowe, poradnictwo ortograficzne. 
 
Cele: Poznanie zasad ortograficznych 
dotyczących pisowni rzeczowników 
zakończonych na  -ctwo, -dztwo, -stwo, 
ćwiczenie umiejętności stosowania zdobytej 
wiedzy w praktyce. 
 
1.Przyczytaj wiersz (podr. s.329), zwróć  
uwagę na słowa zapisane innym kolorem. 
2.Zapisz temat. 
3.Przeczytaj informacje z ramki 
ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 330). 
4.Zastosuj informacje z ramek: 
  - wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 
(s.191-194),  
 - wykonaj w zeszycie ćw. 2,4 i 5/329-330 
(podr.). 
5.Zadanie: Wykonaj 3 dyktanda online 
(więcej informacji otrzymasz podczas 
zajęć!) 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem 
przez aplikację Messenger. 
 

 



4. 19.06.2020 Matematyka Temat: Dzielenie liczb wymiernych. 

Cel lekcji: Uczeń oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych, w których występuje 

dzielenie liczb wymiernych. 

1. Analiza przykładu 1 – podręcznik 

strona 262. 

2. Rozwiązujemy zadania z 

podręcznika – strona 262-263. 

 

Rozpoczęcie zajęć o 10:40. 

 

20 minut 

5. 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=es000BRe

PBs 

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

oJ3g 

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

323LuTj4 

Odpowiedzi nie wysyłaj 

 

6.     

7.     

8.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs
https://www.youtube.com/watch?v=BqNOnghoJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=BqNOnghoJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=JI-323LuTj4
https://www.youtube.com/watch?v=JI-323LuTj4

