
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Środa    10.06.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 

na pracę on – 
line 

 

1. 

 

 

 

 

 

10.06.2020r. 

 

Geografia 

 

 
Temat: Czy znasz mapę polski, Świata- ćwiczenia.  
 
Cele: Ćwiczenie orientacji na mapach Polski i Świata. Wyszukanie 

informacji dotyczących rozwiązania krzyżówek 
geograficznych, haseł wyjaśnień. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. W oparciu o atlas geograficzny, podręcznik i zeszyt 
ćwiczeń – odszukaj, określ położenie obiektów 
geograficznych (krainy geograficzne, miasta, rzeki, 
jeziora) -wykonaj zadanie 1,2 str. 93 w zeszycie 
ćwiczeń. 

2. Na podstawie mapy Świata (fizyczna lub 
ogólnogeograficzna, polityczna) -wykonaj zadanie 
1,2 str. 94. 

3. Poprzez umiejętne wyszukiwanie informacji 
dotyczących „Krajobrazów Polski”, „Krajobrazów 
Świata” -uzupełnij krzyżówkę str. 95,96 w zeszycie 
ćwiczeń. Zapisz hasło i jego wyjaśnienie. 
 

 
15min 

2.  10.06.2020r. 

 

Religia Temat: Pan Jezus uzdrawia duszę  i ciało. 

Cel:  Poznanie ewangelicznego przekazu  o odpuszczeniu grzechów i 

uzdrowieniu paralityka.                                                          

  • Ukazanie znaczenia i skutków sakramentu namaszczenia chorych.                            

Polecenie dla uczniów:                                             

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.185.Na dzisiejszej katechezie 

poznamy człowieka, którego marzeniem było spotkać się z kimś 

ważniejszym niż idol. On chciał się spotkać z Panem Jezusem. W  jaki 

sposób się to dokonało, dowiecie się, czytając tekst Pisma Świętego.                                                                   

2. Przeczytaj tekst, który znajduje się pod tematem na stronach 185-

187.                             

 3.  Dziś Pan Jezus spotyka się z nami w sakramentach. Chce być blisko 

chorych  i cierpiących, szczególnie w sakramencie namaszczenia.                                                                      

4. Przepisz do zeszytu temat oraz tekst  z zapamiętaj. 

 

3.  10.06.2020r. 

 

J.polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: Kilka rad dla osób, które pisać nie potrafią zgodnie z ortografią.  

a. Otwórz podręcznik na str. 321 i przeczytaj wiersz 

„Malarz szalony”.  

b. Następnie odczytaj zasady pisowni połączeń om, on, 

en, em.  

c. Wykonaj w zeszycie zadanie 2, 3, 4, 5 z podręcznika 

na stronie 322.  

d. Podczas drugiej wykonaj w miarę możliwości zadania 

z zeszytu ćwiczeń na str. 189, 190, 191, 192, 193, 194.  

e. Wszystkie wątpliwości konsultujemy z nauczycielem 

 



podczas zajęć.  

 

 

4. 10.06.2020r. 

 

J.angielski Topic:I was at the park yesterday. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z (odmiana czasownika „to be” w 
czasie Past Simple,przyimki miejsca) 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz temat lekcji. 

2.Przypomnij odmianę czaswnika „to be”w czasie Past Simple 
s.69,71 oraz przyimki miejsca s.75. 

 

3.Ex.1.Uzupełnij zdania wyrazami was lub were: 

1.They…. at the cinema. 

2.The film ….. awesome. 

3.Lucas ……. late. 

4.My teacher ……. at school yesterday. 

Ex.2 Wpisz przimki miejsca: 

1.The shop is (naprzeciw)……. the cafe. 

2.The theatre is(obok)……. the hospital. 

3.The park is (za)…… the school. 

Ex.3 Translate into Polish: 

1.Anna was at the shop last Monday. 

2.She was at the restaurant yesterday. 

3.She wasn’t at the library. 

4.Was he at school yesterday?Yes,he was. 

5.Were they at home last Tuesday? 

Yes,they were. 

Homework:Napisz po angielsku 2 zdania,używając czasownika “to 
be”w czasie Past Simple. 

Np.We were at the park last weekend. 

Good luck/Powodzenia. 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

 

 

20 min. 

5. 10.06.2020r. 

 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat: Tolerancja, migracja, emigracja, uchodźctwo-  warsztaty 
online  w ramach programu „ GOŚĆ INNOŚĆ”. 
 
Twoje cele edukacyjne: 
- dowiesz się dlaczego : 

 tolerancja i relacje między ludźmi są ważne; 
 dlaczego ludzie migrują. 
 Kim są osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy. 

 

 



Szczegóły na grupie 5@ godzina wychowawcza. 

 


