
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Środa    13.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1. 

 

 

 

 

 

13.05.2020 
r. 

Geografia 

 

 
Temat: Krajobraz Tajgi. 
 
Cele: Poznanie położenia, klimatu, roślinności i zwierząt strefy Tajgi, 

wpływu wieloletniej zmarzliny na środowisko i życie ludności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str.142-145. 
2. Odszukaj na mapie obszary występowania tajgi na 

półkuli północnej. 
3. Odpowiedz na pytania: „Jaki jest wpływ warunków 

klimatycznych na przystosowanie się roślin i 
zwierząt do życia w strefie tajgi? Czym zajmują się 
mieszkańcy strefy tajgi?”-zdjęcie z odpowiedzą 
wyślij na maila jan.slimak@vp.pl 

4. Obejrzyj na e-podręczniki.pl „Przyroda tajgi” 
„Rośliny tajgi” 
„Zwierzęta tajgi” 
Zadanie – sprawdź się. 

 
15min 

2.  13.05.2020 

r. 

 

Religia Temat: Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej. 

Cel: Kształtowanie postawy słuchania słowa Bożego i osobistej 

odpowiedzi życiem na usłyszane słowo. 

Polecenie dla uczniów:                                             

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.159.   Ostatnio poznałeś prawdę o 

królestwie Bożym. Aby królestwo Boże wzrastało, potrzeba ziarna-słowa 

Bożego i żyznej gleby-naszych serc.                                                                   

2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 159-161.   Zwróć 

uwagę na postawę Samuela, kiedy Bóg do niego przemawiał  .  

Zastanów się nad postawą młodzieńca z Ewangelii wg św. Marka.                 

Zapamiętaj, że bez pomocy Bożej nie jesteśmy w stanie się zbawić. 

Otrzymujemy ją w słowie Bożym, kierowanym do nas każdego dnia. Z 

naszej strony potrzeba otwarcia na głos Pana Boga.                                                                                 

3. Przepisz  do zeszytu temat oraz notatkę: Jezus pomaga nam przyjąć 

postawę słuchania i otwierania serca na swoje słowo. Odpowiedzią na 

skierowane do nas Boże słowo jest postawa wiary, wyrażająca się    w 

naszych dobrych słowach i czynach.                              

    4. Przeczytaj dowolny fragment Ewangelii              i zastanów się, co  w 

ty fragmencie Bóg do ciebie mówi.                                                                                                                        

 

3.  13.05.2020 

r. 

 

J.polski Temat: Różne sposoby rozmawiania z widzem.  

Cele: poznanie różnych gatunków filmów. 

a. Otwieramy książki na str. 283 i oglądamy kadry z różnych 

filmów i przyporządkowane im nazwy.  

b. Przeczytaj na str. 284 w podręczniku „Czy wiesz, że…” 

c. Wykonaj pisemnie zad. 2 str. 283.  

d. W miarę możliwości wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 57, 58 

str. 110 

 

 



4. 13.05.2020 
r. 

 

J.angielski Topic:Are you excited ? 

Cel:Utwalenie  wiadomości tworzenia pytań w czasie Present 
Simple,Past Simple.Ćwiczenia praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

2.Przepisz do zeszytu słówka z lekcji 8.3/117 (podr.)-przeczytaj je głośno 

i zapamiętaj. 

3.Wykonaj ćw.4,5,6/70 –zeszyt ćwiczeń. 

4.Homework:Learn new words (lesson 8.3/117 in your book) 

 

Good luck!Powodzenia. 

 

20 min. 

5. 13.05.2020 

r. 

 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Temat:  O budowaniu relacji i współpracy. 
 
Twoje cele edukacyjne: 
- dowiesz się dlaczego : 

  relacje między ludźmi są ważne; 

 relacje z innymi ludźmi sprawiają, że nasze życie staje się 
bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. 

 Że zdrowe relacje to takie, w których możesz być naturalnie 
sobą. Ważne jest, aby obie osoby szanowały w sobie to co 
indywidualne i to co różne oraz koncentrowały się 
na wydobywaniu z siebie tego, co najlepsze. Zdrowe relacje 
to takie, w których pomimo tego, że czasem nie jest 
idealnie – czujesz się komfortowo i dobrze. 

 
Polecenia dla ucznia: 
 
1. Pięć najważniejszych umiejętności w budowaniu dobrych relacji 
między ludźmi. 
01. Otwarta i zrozumiała komunikacja. 
a. Aktywne słuchanie -Komunikacja jest jedną z podstawowych i 
najważniejszych kompetencji osobistych. Wpływa na to, jak jesteś 
rozumiana oraz postrzegana, a to z kolei przekłada się na jakość relacji, 
które łączą Cię z innymi ludźmi. Słuchać aktywnie to skupić całą uwagę 
na swoim rozmówcy po to, aby na prawdę zrozumieć co chce Ci 
przekazać. W tym czasie nie przerywaj (komentarzami typu „tak, ale..”), 
powstrzymaj się od własnych osądów i wypowiedzi, a szczególnie 
dobrych rad. Dodatkowo sprawdź, czy dobrze się zrozumieliście mówiąc 
np.”Usłyszałam, że chcesz mi przekazać…” lub „Jeśli dobrze Cię 
rozumiem, to…”. Pozwala to wytworzyć poczucie akceptacji, 
wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz uniknąć nieporozumień. 
b. Mówienie ze swojej perspektywy - Warto świadomie kształtować 
swoje nawyki komunikacyjne. Jednym z nich jest tzw. „komunikat typu 
JA”. Dzięki swojej formie pozwala odnieść się do zaistniałych faktów, 
wyrazić swoje odczucia w związku z tą sytuacją oraz prośbę lub 
propozycję rozwiązania. 
c. Jasność i klarowność komunikacji - Pamiętaj! Nikt nie ma obowiązku 
domyślać się czego potrzebujesz i co chcesz przekazać. Jednym z mitów 
jest myślenie: „jeśli komuś na mnie zależy, to powinien się domyśleć”. 
Nic bardziej mylnego. To nierealistyczne oczekiwanie. Nikt nie ma 
zdolności „czytania w myślach” i jedyną osobą odpowiedzialną za 
wyrażenie swojego zdania i potrzeb jesteś Ty sama/ sam. 
d. Zrozumienie zamiast ocen Nie oceniaj osoby i nie używaj słów, które 
mogą być raniące, atakujące lub godzące w jakiś sposób w poczucie 
wartości drugiej osoby np. „Ty to jesteś taki spóźnialski”. Unikniesz 
dzięki temu odwetu, konfliktu lub wycofania się z relacji. Zamiast tego 
zainteresuj się: czy coś się stało, że dziś (lub trzeci raz w tym tygodniu) 
się spóźniłeś?-  
02. Szczerość i bycie sobą 
Często ze strachu, że ktoś nas nie zaakceptuje takimi jaki mi jesteśmy 
zakładamy maski. Zaczynamy udawać, że jesteśmy inni niż w 
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rzeczywistości, do tego stopnia, że zaczynamy udawać przed samym 
sobą i już sami nie wiemy kim naprawdę jesteśmy. Noszenie masek jest 
nie tylko nie fair wobec innych, ale na co dzień jest bardzo uciążliwe. 
Bądź sobą, mów szczerze co myślisz i czujesz, wtedy masz szansę na 
nawiązanie prawdziwej i dojrzałej więzi z drugim człowiekiem.  
03. Empatia oraz szczere wyrażanie zainteresowania i troski o drugą 
osobę  
Dbanie i traktowanie swoich potrzeb jako ważnych nie jest egoizmem, a 
zdrowym poczuciem własnej wartości i troski o siebie. Oczywiście, 
dopóki nie stawiasz swoich potrzeb ponad potrzeby innych, a traktujesz 
je na równi z własnymi. Aby częściej wychodzić ‘poza siebie’ polecam 
ćwiczyć empatię. Empatia to umiejętność współodczuwania stanów 
emocjonalnych oraz spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy drugiej 
osoby 
 
04. Dobro wspólne i współodpowiedzialność Kiedy już umiesz otwarcie 
i szczerze wyrażać siebie w relacjach i kiedy potrafisz wznieść się ponad 
własne potrzeby, widzieć i respektować potrzeby innych ludzi, warto 
zobaczyć, że JA i TY tworzymy razem MY, czyli wspólnotę, klasę. 
I z tej perspektywy dbać o relację, jak o coś, co jest nasze, wspólne. 
Nie bardziej twoje lub bardziej moje, jest nasze. Aby dbać o dobro 
wspólne absolutnie niezbędna jest znajomość i poszanowanie granic 
własnych i drugiej osoby. Pamiętajmy, że choć jesteśmy razem lub 
działamy razem, to nadal jesteśmy odrębnymi osobami. Mamy różne 
osobowości, poglądy i potrzeby. Świadomość własnych granic 
oraz innych osób i ich asertywne komunikowanie  daje szansę 
na wypracowanie rozwiązań dobrych dla obu stron. A więc badaj i 
komunikuj swoje granice, słuchaj i szanuj granice innych, a potem 
ustalaj rozwiązania w dialogu.  
05. Od czego zacząć? 
Teraz, gdy już wiesz jakie są najważniejsze cechy i umiejętności dobrych 
i zdrowych relacji, zastanów się co możesz zrobić, aby takie relacje 
budować? Proponuję zacząć od siebie. Spójrz na siebie przez pryzmat 
tych pięciu punktów i zadaj sobie pytania:  
 Co mogę zrobić lepiej?  
 Co chcę przestać robić?  
 Nad czym chcę popracować w pierwszej kolejności?  
 Co konkretnie mogę zacząć robić już od dziś, aby budować zdrowsze 

relacje?  
Koniecznie zapisz te odpowiedzi na kartce i działaj! Już od dziś. Pamiętaj, 

innych nie możesz zmienić, ale siebie – jak najbardziej. Paradoksalnie 

zmieniając siebie, zmienia się relacja, bo przecież jesteś jej częścią. A to 

często pociąga za sobą zmianę u innych osób. 
 
2. Obejrzyj film https://vimeo.com//118471437 
Film „Przepaść” to pierwszy animowany film krótkometrażowy 
wyprodukowany i wyreżyserowany przez młodych twórców z Lightning 
Boy Studio. Film opowiada historię dwóch wędrowców, którzy na swojej 
drodze napotykają na ogromną przepaść. By móc kontynuować swoją 
podróż, rozpoczynają budowę mostu, testując swoją relację i życzliwość 
okolicznych mieszkańców. Czy ich przedsięwzięcie zakończy się 
sukcesem? Opowieść animatorów z Montrealu o wartości współpracy 
porusza nie tylko ze względu na swoją treść, ale także dlatego, że sama 
jest przykładem niezwykle udanej kooperacji – jej powstanie było 
możliwe jedynie dzięki wsparciu tysięcy Internautów i niezwykle udanej 
kampanii fundraisingowej na rzecz filmu na serwisie Kickstarter.2.  
 
3. Przedstaw w formie mapki myśli swoje przemyślenia po obejrzeniu 
filmu. Prezentacja mapek na grupie klasowej – 5a godzina 
wychowawcza. 
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