
 

Arkusz pracy nauczycieli  

Klasa VIa  

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 4a 
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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br. 

a. Revision – powtórzenie wiadomości 

z działu 5, ćwiczenia pisemne. 

Reinforcement worksheet – 

uzupełniamy kartę pracy. 
b. People – rzeczowniki i przymiotniki 

– opisywanie cech różnych 

przedmiotów, zwierzów i osób. 

Tomek and friends – reading – 

czytanie historyjki obrazkowej, 

ćwiczenia do tekstu. 
Have you got blue eyes? – pytania o 

wygląd z czasownikiem have got. 

Lekcja online. 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klas 6a 
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   

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 - do 15.IV 
b)domowa instalacja elektryczna – karta pracy 
ćwiczenia – od 15.IV 
c)domowa instalacja gazowa- karta pracy 
ćwiczenia – od 29.IV 

 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasy VI 
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 27 kwietnia do 30  kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

- Kodowanie liter - zamiana 
liczb na znaki 
- Utrwalenie działu - lekcje z 
liczbami. 



 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa V a, VI a, VI b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  w 
godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności od 
potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik elektroniczny , 
za pośrednictwem Google Suite lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
 

 

 

 

a)od 27 kwietnia do 30 kwietnia 

br., 
        
 

       
 
        b) od 4 maja do 8 maja 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. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. gimnastycznych 
rozciągająco- wzmacniających wg. zalecenia z końca 
marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
Powtórzenie- Idee olimpijskie 

 
Podstawowe przepisy sportowych lub rekreacyjnych gier 
zespołowych 

 

 

Nazwa przedmiotu: język polski 

Klasa 6af 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

W czasie godzin pracy, w miarę potrzeb 
Rodziców i uczniów 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.   

27-30 kwietnia: przypomnienie wiadomości 
o lekturze „Mały Książę”, tworzenie tekstu 
do reklamy, perswazja językowa. 
4-8 maja: zaimek. 

 

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 6af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 
a) Gady - charakterystyka 

b) Ptaki – kręgowce zdolne do 



oddziałach w okresach: 
a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 
b) od 4 maja do 8 kwietnia br.  

lotu 

 

 

Nazwa przedmiotu: 

Klasa 6a……. 
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  
Najsłynniejsze utwory 
epoki klasycyzmu. 

 
Wiedeńscy mistrzowie 
muzyki. 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa VI a filia 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
a)4 maja- termin wykonania 
pracy plastycznej 
b)8 maja-termin wykonania 
pracy plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. 27- 30 kwietnia br. 

b. 4- 8 maja br..  

 

a. Rokokowe fryzury. 
b. Pałac w Wilanowie- 
wirtualne  zwiedzanie. 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 6af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach pracy 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 
b) od 4maja do 8 maja br.  
 

a) Korzystanie ze wzorów  
(Różne sposoby zapisu zależności. 

Zapisywanie i interpretowanie 

wzorów. 
Wyznaczanie wartości danej 

wielkości ze wzoru.) 

Wyrażenia algebraiczne 

28.04 (wtorek) godz. 10:00 -

zajęcia online 

b) Prędkość, droga, czas  
(Zależność między drogą, prędkością 

a czasem. Jednostki prędkości: km/h, 

m/s. 
Zamiana jednostek prędkości 
Obliczanie prędkości średniej, gdy 



dane są droga i czas) 

5.05 (wtorek) godz. 10:00 -zajęcia 

online 

 

Nazwa przedmiotu: zajęcia kreatywne 

Klasa 6af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach 

pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 
b) od 4maja do 8 maja br.  

Zagadki logiczne  

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 6a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny oraz platformę 

Google Suite  
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

 

 

 

 

a. Wojna w obronie 

konstytucji i II rozbiór 

Rzeczypospolitej. 

b.  Powstanie kościuszkowskie 

i upadek Rzeczypospolitej. 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VIa  
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 4 maja do 8 maja br. 

b. od 11 maja do 15 maja br. 

c. Od 18 maja do 22 maja br 

d. Od 25 maja do 29 maja br 

 

 

 

a)Ukraina w czasach 
przemian 
b)Rosja-od Bałtyku po 
Ocean Spokojny 
c)Wzajemne relacje 



Polski i jej sąsiadów 
d) Podsumowanie działu 

 


