
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Piątek  08.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1. 

 

 

 

 

 

08.05.2020 
r. 

J.polski 

 

Temat: Scenariusz to film na papierze…  

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: uczeń umie określać elementy świata przedstawionego, wie, co 

to jest adaptacja filmowa, scenariusz, tekst główny, tekst poboczny.  

a. Otwórz podręcznik na stronie 152 i przypomnij sobie, co 

to jest scenariusz, tekst główny i tekst poboczny.  

b. Po przypomnieniu tych pojęć otwórz podręcznik na str. 

274 i przeczytaj tekst „Panna z mokrą głową” oraz na str. 

276 scenariusz filmowy – scena 30. 

c. Spróbuj znaleźć różnice między tymi tekstami (zad. 2, str. 

277) i zapisać swoje wnioski do zeszytu.  

d. Wykonaj do zeszytu zadanie 4. Podaj przykład adaptacji 

filmowej znanej Ci książki i napisz, co zrobiło na Tobie 

większe wrażenie i dlaczego? 

 

 

2.  08.05.2020 
r. 

 

J.polski Temat: Scenariusz to film na papierze…  

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: uczeń umie określać elementy świata przedstawionego, wie, co 

to jest adaptacja filmowa, scenariusz, tekst główny, tekst poboczny.  

e. Otwórz podręcznik na stronie 152 i przypomnij sobie, co 

to jest scenariusz, tekst główny i tekst poboczny.  

f. Po przypomnieniu tych pojęć otwórz podręcznik na str. 

274 i przeczytaj tekst „Panna z mokrą głową” oraz na str. 

276 scenariusz filmowy – scena 30. 

g. Spróbuj znaleźć różnice między tymi tekstami (zad. 2, str. 

277) i zapisać swoje wnioski do zeszytu.  

h. Wykonaj do zeszytu zadanie 4. Podaj przykład adaptacji 

filmowej znanej Ci książki i napisz, co zrobiło na Tobie 

większe wrażenie i dlaczego? 

 

 

3.  08.05.2020 

r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem odejmowania liczb 

całkowitych. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania osadzone w kontekście 

praktycznym. 

Polecenia dla ucznia: 

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

Analiza zadań na platformie Discord od 11:40. 

20 minut 

4. 08.05.2020 

r. 

 

Wych.fizyczne  

Zachęcam do aktywności fizycznej. Proszę wejść w poniższy link. 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-

 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c


fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c 

  

 

https://wordwall.net/pl/resource/911772/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-klasa-5a-i-5c

