
Arkusz pracy nauczycieli 

Klasa 6b 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 6a, 6b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 
potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 
platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.,  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) My town – utrwalanie nazw sklepów i 
miejsc w mieście oraz wiadomości o 
czasownikach must i should. 

b) I’mgoing to do my homework. – 
wyrażenie going to, opisywanie swoich 
planów. 
I’m not going to stay. – przeczenia i 
pytania, opisywanie planów na weekend. 
In a clothes shop –tworzenie dialogu w 
sklepie odzieżowym. 

c) I’llhelpyou! – czasownik will, składanie 
obietnic, propozycji i informowanie o 
podjętych decyzjach. 
The Red Book – reading– kształtowanie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 6b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

-  wysyłanie na bieżąco widomości przez dziennik 
elektroniczny, pocztę służbową, platformęGoogle 
Suite oraz monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
 

b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
 

c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

 
 
 
 
„Europa i świat w XVIII wieku” – lekcja 
powtórzeniowa 
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z działu IV 
„Europa i świat w XVIII wieku” 
Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie” 
 
 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: j.polski 

Klasa 6b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26-27.03. 
Temat: Poznajemy historię książki. 
 
1. Odczytanie tekstu z podręcznika 
str. 230-235 
2. Wymień i zapisz w zeszycie najważniejsze 
etapy rozwoju książki w porządku 
chronologicznym. 
 
30.03-03.04 
 
Temat: Dawno temu, gdy znaki ryto w kamieniu- 
historia książki. 
 
1. Prezentacja multimedialna „ Dzieje książki” 
2. Napisz, jakie są obecnie formy książki. 
3. Jakie korzyści wynikają  z korzystania z e- 
booków i audiobooków ? 
3. Stwórz listę 3 tytułów książek, które 
zaproponowałbyś swoim kolegom/ koleżankom 
do przeczytania. Każdy tytuł uzasadnij jednym 
zdaniem 
 
Temat: Poznajemy historię kina. 
1. Odczytanie tekstu z podręcznika, str. 239-241 
2. Film na youtube „ Historia kina” i 
„Wyjście robotników z fabryki” 1895 Braci 
Lumiere 
3. Wyjaśnienie pojęć kinematograf, 
kinematografia ( notatka przygotowana przez 
nauczyciela) 
4. Poznanie rodzajów filmów, ludzi kina i innych 
pojęć związanych z kinem. 
(notatka przygotowana przez nauczyciela) 
5. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące 
przeczytanego tekstu 
 
06.04-10.04. 
Temat: Jak powstaje film? 
1. Odczytanie tekstu z podręcznika, str. 244-251 
2. Film na youtube „Jak powstają filmy” 
„Od pomysłu do wielkiego ekranu” 
3. Wyjaśnienie pojęć  scenariusz/ scenopis 
4. Zeszyt ćwiczeń str. 104-108 
 
Temat: O pracy kamery na planie filmowym. 
1. Odczytanie tekstu z podręcznika, str. 242-243 
2. Prezentacja multimedialna 
3. Notatka przygotowana przez nauczyciela 



4. Zeszyt ćwiczeń, str. 103 
 
Temat:Śmiech na sali...kinowej. 
1.Odczytanie tekstu z podręcznika str. 260-262 
2. Wymienienie przykładów komedii filmowych 
3. Podanie przykładów popularnych chwytów 
komediowych 
4. Sformułowanie opinii o wybranym filmie 
według wskazówek, polecenie 8 , str. 262 
 

 

Nazwa przedmiotu:Biologia 

Klasa 6af, 6bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Jak wyżej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a. Ryby – środowisko życia i cechy budowy 
b. Rozmnażanie się i rozwój, Różnorodność 

ryb 
c. Płazy – zwierzęta wodno-lądowe 

 

Nazwa przedmiotu: Plastyka 

Klasa VI b filia 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

a)26- 31 marca termin udostępnienia uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej   
b) 31 marca- 6 kwietnia- termin udostępniania 
uczniom materiałów do zadania i przesłania  przez 
uczniów zdjęcia pracy plastycznej 
c)6 -10 kwietnia termin udostępniania uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a)O dziedzinach plastyki 
b)Tematyka w malarstwie 
c)  Druk wklęsły. „W gąszczu roślin – traw, 
kwiatów, zbóż” (odbitki linii papilarnych dłoni) 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 6bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 
godzinach pracy 
Platforma Google Suite - po samokształceniu 
w obsłudze platformy - dostępność w 
godzinach pracy 
 
 

4) zakres treści nauczania do 
zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia 

br 

Tematy zgodnie z podstawą programową  
i przekazanym we wrześniu do Dyrekcji 
rozkładem materiału. 
Kolejność i sposób przedstawienia 
dostosowany na bieżąco do formy on-line 
i informacji zwrotnej uzyskanej od uczniów  
i ich opiekunów. 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klasa …6 b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Forma konsultacji – odpowiadanie na pytania, 
wyjaśnianie wątpliwości  oraz przesyłanie ćwiczeń 
i tematów prac wytwórczych  –  w poniedziałki  i 
środy  – jeśli by to było możliwe, jak nie to od 
poniedziałku do piątku 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a)dokończenie kart pracy-ćwiczeń – planów 
poziomych mieszkania 
b)domowa instalacja elektryczna – karta pracy 
ćwiczenia 
c)domowa instalacja gazowa- karta pracy 
ćwiczenia 

 

Nazwa przedmiotu:Wychowanie Fizyczne 

Klasa VI 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w  formie kart 
pracy, raz na tydzień. 
Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 
potrzeby rodzica lub nauczyciela. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z 
treściami podstawy programowej. 



Na podstawie kart pracy uczniowie 
opracowują zagadnienia dotyczące wymagań 
szczegółowych w zakresie wiedzy  i za to są 
oceniani. 
W związku z tym ,że nauczyciel nie może 
ocenić umiejętności ucznia na odległość  oraz 
zlecać ćwiczenia fizyczne bez nadzoru, 
powyższa forma pracy  w postaci karty pracy 
jest zasadna. W związku z tym , że uczeń 
opracowuje materiał w formie teoretycznej, 
proponuje nie przeciążać uczniów , biorąc 
pod uwagę inne przedmioty, i zlecać 
opracowywanie kart pracy 1raz na tydzień. 
 

 

Nazwa przedmiotu:Informatyka 

KlasyVI 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 
- dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 8 kwietnia br 

a) Ile to godzin, dni, minut? - posługiwanie  się 
formatami daty w arkuszu kalkulacyjnym 
b)  Orzeł czy reszka? - korzystanie z funkcji 
losujących w arkuszu kalkulacyjnym 
c) Liczby z kresek - budowanie kodu kreskowego 
w edytorze tekstu 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VI b,f 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

kontakt przez dziennik elektroniczny , służbowy 
email na platformie googlesuite 
poniedziałek-wtorek 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

30 marzec – Europa Południowa – turystyczny raj  
 
6 kwiecień – Test z działu Geografia Europy? 
Niemcy – przemiany przemysłu 

 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: Muzyka 

Klasa 6b……. 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Classroom w godzinach 11.00-15.00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

• od 26 marca do 27 marca br., 
• od 30 marca do 3 kwietnia br.  
• od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

-Powtórzenie materiału ze sprawdzianu 
 
-Poznajemy kompozytorów klasycyzmu: 
Wolfgang Amadeusz Mozart 

 

Nazwa przedmiotu: Religia 

 

Klasa 6b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 
platforma googlehangouts,  W czasie planu 
lekcji, które odbywały się podczas zajęć w 
szkole 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 
        od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
-przygotowanie do testu wielki post 
-rozwiązanie testu – wielki Post 
-mówienie i poprawa testu o Wielkim Poście 

 


