
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 
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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 
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Historia Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego 
 
Cele: Poznanie panowania Kazimierza Wielkiego - jego reform i 
polityki wewnętrznej 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 203  
do 207 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę panowania Kazimierza Wielkiego 
-  wymienić dokonania tego króla w dziedzinie prawa, handlu i 
obronności kraju, 
 
4. Uczniowie, którzy mają możliwość drukowania mogą wkleić 
do zeszytu 2-3 ilustracje zamków wybudowanych w czasach 
Kazimierza Wielkiego. 
Ci, którzy nie mają takiej możliwości mają zapisać w zeszycie 
nazwy miejscowości, w których wybudowano zamki obronne.  
 
5. Zapoznać się z mapą na s. 205 
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J.angielski Topic:Are you busy next Thursday? 

 Cel: Uczeń potrafi zaplanować spotkanie. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie. 

2.Przepisz do zeszytu pytania i odpowiedzi z lekcji 8.4/117-podr. 

3.Przeczytaj dialog z ćw.1/114-podr.i odpowiedz na pytania(ustnie) 

4.Wykonaj ćw.1,2 /71 in your workbook. 

5.Homework:Napisz krótki dialog,używając pytań I odpowiedzi z lekcji 8.4/117-

podr. 

Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

20 min. 
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Informatyka Temat: 27  Poznaj Europę. 

Cel: - wyszukiwanie informacji w internecie, wykorzystanie 

arkusza kalkulacyjnego do przedstawiania informacji, 

 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Oglądamy film Wstawianie i usuwanie wierszy w arkuszu.    

3. Otwieramy arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze google. 

4. Wpisujemy przykładowe dane w arkuszu ze str. 121 z ćw. 1 u 

dołu, bez danych liczbowych. 

5. Otwieramy stronę z której możemy odczytać temperatury w 

stolicach europejskich: 

 



https://www.weatheronline.pl/weather/maps/forecastmaps?LAN

G=pl&UP=0&R=0&MORE=1&DAY=0&MAPS=over&CONT

=euro&LAND=euro&TOFD=tag.  

6.  Wyszukujemy i nanosimy temperatury w wybranych stolicach 

Europy na cały tydzień w komórkach B2 – H6. 

7. Oglądamy film jak stworzyć wykres w arkuszu Excel: 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U . 

8. Oglądamy film jak stworzyć wykres w Arkusze google:  

https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M 

9. Zaznaczamy wprowadzone dane i tworzymy wykres Liniowy.   

10. Zapisujemy Arkusz jako „Temperatura w wybranych 

stolicach Europy”. 

 Zapisany arkusz wysyłamy do mnie na priv. 

 

Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo 

https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c 
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Technika Temat:  Sprawdź co jesz. 

Cele lekcji: 

- wymienia nazwy dodatków do żywności, 

- wyjaśnia symbole dodatków do żywności, 

- porównuje produkty żywnościowe pod kątem zawartości 

dodatków i wybiera te o najmniejsze zawartości sztucznych 

dodatków, 

- uzasadnia potrzebę konserwowania żywności, 

- wskazuje wodę jako najzdrowszy napój. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Czytamy tekst „Co kryje się w pożywieniu?” str. 68 i 

wykonujemy ćw. 1, następnie 3 i 4. 

3. Oglądamy film o konserwantach: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9Chn58CQIc 

4. i film aromaty i barwniki: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSZQQKC2AYQ 

5. Następnie rozwiązujemy ćwiczenie 6 i 7 str. 70. 

 

 

Dodatkowe filmy o przechowywaniu żywności i nie tylko: 

https://www.youtube.com/watch?v=3t_I-RU7eCg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a5t8056_nYw 

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na messengerze, a po wypełnieniu 

wysyłamy zdjęcia na priv. 
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Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących pola prostokąta i 20 minut 

https://www.weatheronline.pl/weather/maps/forecastmaps?LANG=pl&UP=0&R=0&MORE=1&DAY=0&MAPS=over&CONT=euro&LAND=euro&TOFD=tag
https://www.weatheronline.pl/weather/maps/forecastmaps?LANG=pl&UP=0&R=0&MORE=1&DAY=0&MAPS=over&CONT=euro&LAND=euro&TOFD=tag
https://www.weatheronline.pl/weather/maps/forecastmaps?LANG=pl&UP=0&R=0&MORE=1&DAY=0&MAPS=over&CONT=euro&LAND=euro&TOFD=tag
https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M
https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo
https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c
https://www.youtube.com/watch?v=q9Chn58CQIc
https://www.youtube.com/watch?v=hSZQQKC2AYQ
https://www.youtube.com/watch?v=3t_I-RU7eCg
https://www.youtube.com/watch?v=giwPpaVgDRk
https://www.youtube.com/watch?v=a5t8056_nYw
https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI


r. 

 

kwadratu. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na obliczanie pól kwadratu i prostokąta, w tym 

także w sytuacjach praktycznych. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy wybrane zadania zawarte w podręczniku na stronie 225-

226. 

Analiza zadań na platformie Discord od 11:40. 
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Religia Temat: Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw.                                                          
Cel: Odkrywanie świata wartości płynących z ewangelicznych 
błogosławieństw. 

Polecenie dla uczniów:                                           

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.162.                                                                      2.  

Każdy człowiek chce być szczęśliwy, ale nie jest to takie łatwe. Dzisiaj dowiesz się 

,co pomaga osiągnąć szczęście.                                                               3. Przeczytaj 

tekst ze stron: 162-164   ,,Błogosławieni’’ to znaczy ,,szczęśliwi’’. Kogo Jezus nazywa 

szczęśliwym? Pan Jezus nazywa szczęśliwymi tych, którzy w naszym odczuciu 

powinni być nieszczęśliwymi.  Pamiętajcie, że Pan Jezus inaczej pojmuje prawdziwe 

życie Boże niż my.                                             

4. Przepisz do zeszytu temat oraz jako notatkę  tekst ,,Zapamiętaj’’. 

 

 

 


