
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Środa    06.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1. 

 

 

 

 

 

06.05.2020 
r. 

Geografia 

 

 
Temat: Krajobraz śródziemnomorski.  
 
Cele: Poznanie cech klimatu strefy śródziemnomorskiej, 

charakterystyczny dla niej świat roślin i zwierząt, atrakcji 
turystycznych rejonu Morza Śródziemnego. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 136-139. 
2. Na podstawie klimatogramu str. 136 i treści z 

podręcznika wykonaj zadanie 2 str. 82 w zeszycie 
ćwiczeń. 

3. W oparciu o wiadomości i ryciny ze str. 137-139 z 
podręcznika wykonaj zadanie 3,4 w zeszycie ćwiczeń 
str. 81. 

4. Na podstawie dostępnych źródeł informacji wykonaj 
zadanie 1 str. 80 w zeszycie ćwiczeń. 

5. Obejrzyj film „Strefa śródziemnomorska i jej 
mieszkańcy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=TvWFdcgKaBM   

 
15min 

2.  06.05.2020 

r. 

 

Religia Temat: Słowo Boże moim  drogowskazem do nieba. 

Cel: Odkrywanie prawdy, że słowo Boże jest konkretną 

wskazówką, jak żyć. 

Polecenie dla uczniów:                                            

  1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.153.                                                                      

2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 153-155.   Pismo św. 

jest najpiękniejszą księgą świata. Są w nim zawarte historie pokazujące, 

jak Bóg kocha człowieka i jak o niego walczy. Bóg chce, abyśmy byli 

szczęśliwi i nigdy nie błądzili.                                                          

3. Przepisz  do zeszytu temat. Jako notatkę napisz własną modlitwę,           

w której poprosisz Ducha Świętego  o pomoc w rozumieniu Pisma 

Świętego.                                                                  

 4. Praca domowa. Przeczytaj jeden wybrany rozdział z Ewangelii wg św. 

Marka i napisz w zeszycie krótkie streszczenie.                                                             

Zdjęcie tego zadania proszę przesłać na mojego maila. 

 

 

3.  06.05.2020 
r. 

 

J.polski Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem?  

Cele: uczeń odróżnia głoskę od litery, głoski dźwięczne od 

bezdźwięcznych.  

a. Otwieramy podręczniki na stronie 272 i czytamy wiersz „Co 

widzi widz”. 

b. Wypisz do zeszytu wyróżnione wyrazy, a następnie napisz w 

nawiasie, jak je słyszysz.  

c. Przeczytaj z ramki „Zapamiętaj!”, kiedy takie zjawisko 

występuje.  

d. Wykonaj pisemnie (do zeszytu) zadanie 2. Podkreśl w 

 

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


wypisanych wyrazach litery, które inaczej wymawiamy niż 

zapisujemy, a następnie podaj formy, które pomogą zapisać je 

poprawnie (np. śnieg – śniegi).  

e. W zeszytach wykonujemy zadanie 3, 5, 6.  

f. Na drugiej lekcji ćwiczymy umiejętność poprawnego zapisu. 

g. Otwieramy zeszyty ćwiczeń i wykonujemy zadania od 1 do 5 

na str. 186 i 187, a następnie na stronie 188 – zad. 1, 2,3.  

 

 

4. 06.05.2020 
r. 

 

J.angielski Topic: Events and the dates –vocabulary. 

Cel:  Uczeń potrafi rozmawiać o wydarzeniach i podawać ich daty. 

Polecenia dla uczniów : 

1. Zapisz datę, temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z ilustracjami s.108 i wykonaj 

ćw.1/108(ustnie)Which is your favourite activity?(Jaka jest 
Twoja ulubiona czynność?) 

3.  Przepisz do zeszytu słówka i liczebniki porządkowe s.117 –
podr.oraz przeczytaj je głośno. 

4. Wykonaj ćw.3,4/109 –podr. 
5. Homework:Please learn new words(events,ordinal numbers 

and do ex.3/68 –your workbook. 
 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację 
Messenger 

 

 

 

 

Ok 20 min. 

5. 06.05.2020 
r. 

 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Temat:  Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy. 
 
Twoje cele edukacyjne: 

poznasz krajobraz i zabytki gminy Dubiecko 
kreatywnie spędzisz czas 

Polecenia dla ucznia: 
1.  Korzystając z dostępnych w internecie stron o zabytkach, przyrodzie 
gminy Dubiecko przygotuj prezentację multimedialną w programie 
Power Point. 
2. Prezentację prześlij do wychowawcy na e - mail askap@onet.eu 
 

 

 


