PLAN PRACY DLA KLASY VI a
od dnia 26.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
Wychowawca klasy: Anna Dudek

Czwartek - 26.03.2020 r.
1. Historia:
Temat: Początek rewolucji francuskiej.
Cel:

Przyczyny i przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej .

Polecenia dla uczniów:
1. Zapis tematu z w zeszycie.
2. Przebieg lekcji według https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczynywielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM + postaraj się uzupełnić wskazane tam zadania .
3. Dla chętnych – uzupełnienie karty pracy (wydruk lub zapis odpowiedzi w zeszycie) i
wysłanie zdjęcia lub screenu na adres mailowy grzegorzpiwowarczyk84@gmail.com
(również kontakt w razie pytań do lekcji i zadań – proszę podać w treści imię i
nazwisko, przedmiot klasę oraz temat).
2. Religia:
Temat: Bóg stawia wymagania i dodaje mi siły.
Cel:

Zrozumieć na czym polegają uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy.

Polecenia dla uczniów:
1.Podręcznik kat.28 przeczytać
2. Ćwiczenia zadanie 3.

3. Matematyka:
Temat: Obliczanie procentu danej liczby.
Cel:

Nauczymy się w jaki sposób obliczamy procent danej liczby.

Polecenia dla uczniów:
1. Zapis tematu w zeszycie.
2. Obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=Pnq5WCdHFrQ

3. Rozwiązać zadania: zad 4 i zad 5 str 189

4. Język polski:
Temat: Dekalog św. Franciszka z Asyżu.
Cel:

Poznanie Dekalogu św. Franciszka.

Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat w zeszycie.
2. Przeczytaj tekst z podręcznika – str. 164.
3. Napisz w pięciu zdaniach, który z punktów Dekalogu św. Franciszka uważasz za
najważniejszy.
5. J. angielski:
Temat: Przygotowanie do sprawdzianu.
Cel: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdziału 5, samodzielne sprawdzenie stopnia
opanowania materiału.
Polecenia dla uczniów:
1. Wykonaj wszystkie polecenia starając się jak najmniej zaglądać do slowniczka.
Następnie spawdź odpowiedzi, zaznacz błędy i poświęć jeszcze tyle czasu ile
potrzeba by opanować treści, które sprawiają Ci trudności.
2. Skorzystaj z aplikacji quizlet, wpisz tytuł podręcznika, rozdział i ćwicz nowe
słowa online. Skuteczność gwarantowana :)

Piątek - 27.03.2020 r.
1. Matematyka:
Temat: Obliczanie procentu danej liczby.
Cel:

Doskonalić będziemy w jaki sposób obliczamy procent danej liczby w zadaniach.

Polecenia dla uczniów:
1. Zapis tematu w zeszycie.
2. Obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=zGTAq7TO0AY
3. Rozwiązać zadania: zad 10,11 i zad 13 str 190

2. Plastyka:
Temat : Grafika użytkowa.
Cel: Zrozumieć na czym polega metoda odbitkowa.
Polecenie dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Zapoznaj się z przykładami grafiki użytkowej z najbliższego otoczenia na
str.61,62 w podręczniku.
3. Wykonaj projekt graficzny biletu na wyprawę w kosmos korzystając ze wskazówek
zawartych w podręczniku str.65.

3. J. niemiecki:
Temat: Mein Frühstück – moje śniadanie.
Cel:

Uczniowie poznają nazwy podstawowych produktów spożywczych.

Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Obejrzyj filmik w Internecie
https://www.youtube.com/watch?v=yEWeb3HBY-w
3. Uzupełnij kartę pracy.

4. Wychowanie fizyczne:

Dziewczyny:
Temat:

Bezpieczeństwo i higiena podczas gier i zabaw.

Cel: .Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny,ogólne usprawnienie ruchowe i
uodpornienie na niekorzystne bodźce środowiska.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapoznaj się uważnie z tarczą, prześledź, poczytaj i pomyśl jak to wykonać, a następnie
spróbuj ..
https://damianrudnik.com/wp-content/uploads/2020/03/%C4%86wicz-w-domu.png

Chłopcy:
Temat: Opracuj zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach.
Cel:

Poznanie zasad bezpiecznego zachowania.

Polecenia dla uczniów:
https://www.youtube.com/watch?v=iyG8p24Lptc
https://www.youtube.com/watch?v=iy2B0WTxTO8
https://www.youtube.com/watch?v=p1RETZNcgwE
https://www.youtube.com/watch?v=PtRRK_A37m0
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=QJRyLdDJaqw

