
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Czwartek    28.05.2020r. 

 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 

 

1. 

 

 

 

 

 

28.05.2020 
r. 

Historia Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów 
 
Cele: Poznanie wydarzeń, które doprowadziły i świadczyły 
o świetności władców Polski, Czech i Węgier z dynastii 
Jagiellonów 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  
s. 216  do 221 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  imiona i przydomki synów Władysława Jagiełły  
-  wymienić kraje w których rządzili Jagiellonowie 
-  wymienić sukcesy króla Polski Kazimierza Jagiellończyka  
- podać datę wojny trzynastoletniej i określić kto z kim 
walczył i jak zakończył się ten konflikt. (szczegółowo 
przeczytać przyczyny, wydarzenie i skutek tej wojny na s. 
219) 
- podać  najważniejsze postanowienia II pokoju toruńskiego 
z 1466 r. 
4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 218 
5. Zapoznać się z mapą na s. 220 

 

2.  28.05.2020 
r. 

 

J.angielski Topic:Skills revision units 7,8. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7 i 8. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

2.Przeczytaj głośno tekst s.76(zeszyt ćwiczeń) i spróbuj przetłumaczyć na 

język polski (ustnie). 

3.Wykonaj ćw.1,2/76 oraz ćw.3,5/77 –zeszyt ćwiczeń. 

      Wykonane zadania wyślij na adres:dubieckoang@gmail.com 

Good luck/Powodzenia. 

 

3.  28.05.2020 
r. 

 

Informatyka Temat: 28  Perły Europy cz. 2 

Cel: - wyszukiwanie informacji w internecie, 

interpretowanie i przetwarzanie wyszukiwanych danych w 

arkuszu kalkulacyjnym, 

 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Otwieramy arkusz zapisany w Excelu lub Arkusze 

google z danymi zapisanymi na poprzedniej lekcji. 

3. Klikamy na link: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy


są tutaj dane potrzebne do uzupełnienia arkusza. 

4. Kontynuujemy wstawianie brakujących flag z danego 

kraju tak jak na poprzedniej lekcji. 

5. Wprowadzamy brakujące dane przenosząc je z 

podanego linku mamy tam wszystko czego 

potrzebujemy do uzupełnienia tabeli. 

6. Aby utworzyć tabelę, zaznaczamy wszystkie 

wprowadzone dane i na pasku narzędzi u góry klikamy 

na tzw. Obramowania czyli Okienko znajdujące się 

pod nazwą czcionki po narzędziu U czyli podkreślenie i 

wybieramy z rozwiniętej listy>wszystkie krawędzie. 

7. Oglądamy film jak stworzyć wykres w arkuszu Excel 

jeśli w nim pracujemy: 

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

film jak stworzyć wykres w Arkusze google jeśli z niego 

korzystamy:   

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

(4min).  

8. Następnie zaznaczamy wszystkie wprowadzone dane i 

tworzymy wykres Kolumnowy. 

9. Nadajemy nazwę wykresowi „Kraje sąsiadujące z 

Polską”. 

10. Zapisujemy arkusz nadając mu nazwę „Sąsiedzi 

Polski”. 

 
 Zapisany arkusz wysyłamy do mnie na priv. 

 
Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_PH1qlgby0&t=118s 

https://www.youtube.com/watch?v=ay3agmTqJDU&t=155s 

 
4. 28.05.2020 

r. 

 

Technika Temat:  Jak przygotować zdrowy posiłek? cz. 2    

Cele lekcji: 

- Odróżnianie pojęcia żywności nieprzetworzonej od 

przetworzonej, 

- poznanie metod konserwowania żywności, 

- zapoznanie się z negatywnym i pozytywnym wpływem 

różnych rodzajów bakterii na żywność, 

- wyjaśnienie wpływu aktywności ruchowej na zdrowie 

i samopoczucie człowieka. 

 

1. Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z13uVts3Rxs 

2. Czytamy tekst „W zdrowym ciele zdrowy duch” str. 

73 i wykonujemy ćw. 5 w zeszycie. 

3. Wykonujemy ćwiczenia z karty pracy. 

 

 

Wykonanym ćwiczeniom robimy zdjęcia i wysyłamy 

na priv. 

Dodatkowe filmy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M
https://www.youtube.com/watch?v=c_PH1qlgby0&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=ay3agmTqJDU&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=Z13uVts3Rxs


https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk 

https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze, a po 

wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

 
5. 28.05.2020 

r. 

 

Matematyka Temat: Pola figur płaskich – rozwiązywanie zadań powtórzeniowych. 

Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na obliczanie pól figur płaskich; do 

zadań rysuje rysunki pomocnicze. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 238-239. 

Analiza zadań na platformie Discord od 11:40. 

20 minut 

6. 28.05.2020 
r. 

 

Religia Temat: Nie jestem sam-Bóg współpracuje ze mną.                                           
Cel:  Wdrażanie do chrześcijańskiego przeżywania trudności życia, 

sytuacji osamotnienia.                                                     Polecenie dla 

uczniów:                                           1. Proszę  otworzyć podręcznik 

na str.176                                                                       2. Na dzisiejszej 

katechezie  poznamy człowieka, który też czuł się

 zagubiony, osamotniony w życiu. W tej trudnej 

sytuacji chciał spotkać się z Panem Jezusem. Co z tego

 wyniknęło, dowiemy się z tekstu biblijnego.                                                               

3. Przeczytaj tekst ze stron: 176-178                       4. Proszę 

przepisać do zeszytu temat lekcji oraz notatkę: Pan Bóg 

kocha każdego człowieka. Nie zostawia nas samych, ale jest 

zawsze z nami, nawet jeśli grzeszymy. Najpełniej ta miłość Boga 

do człowieka ukazała się w Jego Synu – Jezusie Chrystusie. To On 

szukał ludzi zagubionych, samotnych, odrzuconych przez innych  i 

chciał być z nimi. Pokazał w ten sposób, że każdy człowiek jest dla 

niego ważny.                                  5. Zadanie: Napisz, dlaczego 

z Panem Jezusem można łatwiej przezwyciężać trudności. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk
https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk

