
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Wtorek 05.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
05.05. 
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.  05.05. 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Zadanie klasowe. 

Cel lekcji: Podsumowanie działu. 

15 minut 

3.  05.05. 
2020 r. 
 

J. polski  (dwie jednostki lekcyjne) 

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 

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. 05.05. 
 
2020 r. 
 

J. polski (dwie jednostki lekcyjne) 

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.  

 

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


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

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.  

 

5. 05.05. 
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. 

6. 05.05. 
2020 r. 
 

WDŻ  

UWAGA: ZACZYNAMY LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY  ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Moje ciało.  
            (lekcja dla grupy dziewcząt) 

 

Cele: Uczennica potrafi: 

 wskazać na płciowość jako zespół cech i zachowań 

wymagających intymności i szacunku, 

 uzasadnić potrzebę akceptacji swojej płciowości, 

 wymienić i omówić funkcje płciowości. 
  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

 

Wpisz do zeszytu:  

1. Akceptacja swojej płci – cieszę się, że jestem dziewczyną 
,lubię być kobietą. 

2. Funkcje płciowości: 
- wyrażanie miłości, 

-budowanie więzi 

- przekazywanie życia (rodzicielstwo). 
3.Prawo człowieka do godności i miłości. 

   

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 

 


