
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Czwartek    07.05.2020r. 
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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 
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– line 

 

1. 

 

 

 

 

 

07.05.2
020 r. 

Historia               Temat: Skutki rozbicia dzielnicowego Polski 

 

              Cel: Poznanie skutków rozbicia dzielnicowego w Polsce 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 196  do 
197 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie były skutki podziału Polski na dzielnice 
-  kto i po co sprowadził Krzyżaków do Polski  
-  kiedy nastąpił najazd Mongołów na ziemie polskie  
-  podać datę i wynik bitwy pod Legnicą 
4. Przeczytać podsumowanie tematu 

 

 

2.  07.05.2
020 r. 

 

J.angielski Topic: We’re going to have a barbecue-be going to. 

Cel: Wprowadzenie wyrażenia be going to.Uczeń potrafi rozmawiać o planach na 
przyszłość. 

Polecenia dla uczniów: 

 1.     Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

 2.     Zapoznaj się z ilustracjami s.110 i przeczytaj głosno dialogi.Spróbuj 
przetłumaczyć na j.polski(ustnie) 

3.Przepisz do zeszytu zwroty z lekcji 8.2/117 

4.Obejrzyj wideo –lekcję na You Tube :to be going to –mieć zamiar (czas trwania 
2:33) 

5.Przepisz do zeszytu twierdzenia,przeczenie,pytania i krótkie odpowiedzi (be 
going to)z tabelki str.111-podr. 

6.Homework:ex.6/111 (yourbook). 

Dla chętnych :ćw.1/69 –zeszyt ćwiczeń. 

Good luck. 

       Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

3.  07.05.2
020 r. 

 

Informatyka Temat: 26  Podróże z Google Earth.  

Cel: - poznanie możliwości programu  Google Earth.  

 

1. Zapisz temat lekcji.  

 



2. Klikamy na link 

https://www.youtube.com/watch?v=nseFmDRKUQg  i oglądamy 

możliwości programu Google.Earth. (14 min) 

3. Wygląd strony  

https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h

,0t,0r. 

4. Po otwarciu strony w polu szukaj str. 118  wpisujemy „zamek 

królewski na Wawelu”. 

Kto ma problemy klika na link: 

https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.36938

658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r .  

5. Próbujemy korzystać z narzędzi google earth:  nawigacja i warstwy 

(str. 118). 

6. W razie trudności używamy funkcji Street View (czyli zółtego 

ludzika) i zwiedzamy wewnątrz zamek. 

7. Oglądamy film jak nagrać wycieczkę za pomocą google earth: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLcpvwYm4j4. 

8. Podsumowanie lekcji. 

 

Dla chętnych link umożliwiający pobranie aplikacji google.earth na 

komputer: 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?gl=PL&hl=pl 

Możliwości google earth, „Podróz dookoła świata”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI. 

4. 07.05.2
020 r. 

 

Technika Temat:  Zdrowie na talerzu. 

 

Cele lekcji: 

- poznanie składników odżywczych znajdujących się w pożywieniu, 

- komponowanie pełnowartościowego zestawu obiadowego                      

o określonej wartości energetycznej, 

- wyjaśnienie, dlaczego pożywienie powinno być zróżnicowane, 

- poznanie znaczenia ruchu w piramidzie zdrowego żywienia. 

 

 

1. Klikamy na link i oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU 

2. Wykonujemy ćwiczenie 1 str. 6, następnie ćw. 2 str. 65 i 3 str. 66. 

3. Oglądamy film Piramida zdrowego żywienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8&t=88s 

4. Wykonujemy ćw. 5 str. 67 

5. Następnie rozwiązujemy ćwiczenia z karty pracy. 

 

Dodatkowe filmy o zdrowym odżywianiu do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo  

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU  

 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na messengerze, a po wypełnieniu 

wysyłamy zdjęcia na priv. 
 

 

5. 07.05.2
020 r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem odejmowania liczb całkowitych. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. 

20 

minut 

https://www.youtube.com/watch?v=nseFmDRKUQg
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.36938658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.36938658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r
https://www.youtube.com/watch?v=vLcpvwYm4j4
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?gl=PL&hl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU


Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy zadania: 4,5,6,7,9/220 

Analiza zadań na platformie Discord od 11:40. 

6. 07.05.2
020 r. 

 

Religia Temat: Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo Boże. 

Cel: Ukazanie, że przez słowo Boże kształtujemy swój chrześcijański 

charakter. 

Polecenie dla uczniów:                                             1. Proszę  otworzyć podręcznik na 

str.156.                                                                      2.  To, co mówimy i jacy jesteśmy, ma 

wielkie znaczenie nie tylko dla nas samych, lecz przede wszystkim dla innych ludzi i dla 

Boga.                                                           3. Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 

156-1583. – Dlaczego dom zbudowany na skale jest bezpieczny? Przepisz  do zeszytu 

temat oraz notatkę: Pan Jezus jest mocnym fundamentem naszego życia. Zachęca nas, 

byśmy budowali swoje życie na trwałym fundamencie tzn. pamiętali     o modlitwie i 

robili dobre uczynki. Nasza postawa, charakter świadczą      o nas.                                                                              

4. Praca domowa. Zastanów się, która cecha charakteru oddala ciebie od Boga i w jakie 

,,lekarstwo’’ pomoże ci ją zmienić. 

 

 

 


