
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Środa    20.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 

na pracę on – 
line 

 

1. 

 

 

 

 

 

20.05.2020 

r. 

Geografia 

 

 
Temat: Krajobraz tundry.  
 
Cele: Poznanie położenia oraz klimatu strefy tundry. Poznanie wpływu 

wieloletniej zmarzliny na życie ludzi. Jakie rośliny i jakie zwierzęta 
są charakterystyczne dla strefy tundry.  

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku dotyczących 
strefy tundry str. 145-148. 

2. W oparciu o poprzednia lekcję i treści dzisiejszej 
wykonaj zadanie 1,2,3 z zeszytu ćwiczeń str. 83,84 

3. Porównaj świat roślin i zwierząt tundry i tajgi (str. 144, 
147 podręcznik) wykonując zadanie 4 w zeszycie 
ćwiczeń str. 84. 

4. Odpowiedz na pytania z zadania 3 str. 148 w 
podręczniku. Kartkę z odpowiedzią wkleić do zeszytu 
ćwiczeń. 

5. Obejrzyj film „Tundra i tajga” 
https://www.youtube.com/watch?v=t0X7bouX2AM 

 
15min 

2.  20.05.2020 
r. 

 

Religia Temat: Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, 
jak iść drogą błogosławieństw. 

Cel: Ukazanie postaci i postawy bł. ks. Bronisława Markiewicza jako 

realizatora drogi ewangelicznych błogosławieństw 

Polecenie dla uczniów:                                             

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.165.   Ostatnio poznałeś naukę 

Jezusa dotyczącą szczęśliwego życia.                                                             

   2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 165-167.   Droga 

błogosławieństw to droga związana z krzyżem, trudnościami, odrzuceniem, 

niezrozumieniem. Słow  Pana Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego  siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje” (Łk 9, 23)                                                                        

 3. Przepisz  do zeszytu temat oraz notatkę: 4. „Ziemskie przyjemności, 

bogactwa, zaszczyty, rozgłos i sława przeminą jak cień… Tylko Bóg nie 

przeminie oraz ci, co dla Niego żyją, Jemu z miłością służą. Jedynie Bóg jest 

niezmienny i niezwyciężony. Kto chce być w tym życiu zadowolony i z 

Bogiem na wieki królować, niech tu na ziemi stale z Nim i przez Niego 

działa, uznając Go za swój cel ostateczny. Oto tajemnica szczęśliwego życia 

na ziemi     i w wieczności”. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz. 

 

 

3.  20.05.2020 

r. 

 

J.polski Temat: Tworzymy fragment scenariusza filmowego.  

Cele: poszerzamy wiedzę na temat filmu. 

a. Czytamy tekst ze str. 293.  

b. Przypominamy sobie, co to jest scenariusz filmowy.  

c. Wykonujemy zadanie 8 str. 296. Zwracamy uwagę na 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t0X7bouX2AM


podpunkty a, b, c, w których są wskazówki, co należy brać pod 

uwagę, pisząc scenariusz.  

d. Skorzystaj z gotowego scenariusza, który znajduje się na str. 

276.  

 

4. 20.05.2020 

r. 

 

J.angielski Topic:Sleepovers with a Difference-reading. 

Cel:Rozwijamy umiejętności czytania.Uczeń potrafi zrozumieć tekst o 

ciekawym wydarzeniu. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Zapozaj się z  ilustracjami na s.115,następnie przeczytaj tekst i wykonaj 

ćw.2/115 –podr. 

2.Przepisz słownictwo z lekcji 8.5/117 orazprzeczytaj  je głośno 2 razy . 

3.Wykonaj ćw.1,2,3/72 –zeszyt ćwiczeń. 

4.Homework:Learn new words(lesson 8.5/117-your book). 

            

Good luck!Powodzenia. 

 

20 min. 

5. 20.05.2020 
r. 

 

Zajęcia z 
wychowawcą 

  

 


