
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

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. 

 

 
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. 

 

2.  10.06.2020r. 

 

Matematyka Temat: Omówienie i poprawa pracy klasowej 

Cel lekcji: Omówienie wyników zadania klasowego 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  10.06.2020r. 

 

Wych. 
fizyczne 

Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest 
to XI zestaw ćwiczeń. 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_V-
VI.pdf 

 

 

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych 
pozycjach 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
ćwiczenia 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=PNE29lPBPfxVljbMFIkEbzPYAw14pqp5kQe5GVOzdso66SSQbS 

 

 

 

4. 10.06.2020r. 

 

Historia Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VII  

                         pt. Polska w XIII – XV w. 

 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej 

na ostatnich  

                     lekcjach poświęconych historii Polski od XIII do XV w. 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_V-VI.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_V-VI.pdf
https://ewf.h1.pl/student/?token=PNE29lPBPfxVljbMFIkEbzPYAw14pqp5kQe5GVOzdso66SSQbS


 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać ćwiczenia 
powtórzeniowe na s. 228 
2. Obejrzeć ilustracje i schematy oraz przeczytać ich opisy od s. 
198 do s.226 jako ćwiczenie powtórzeniowe  
3. W zeszycie zapisać odpowiedzi na pytanie 2, 3, i 5 ze s. 228 
4. Obejrzeć w podręczniku mapy na s. 201, 205, 210 i 220 
Wyszukać zmiany granic Polski od XIII do XV w. (zadanie 
wykonać ustnie) 
5. Przeczytać poniższe informacje i zastanowić się czy te 

wydarzenia były sukcesem, czy klęską państwa polskiego i 

dlaczego? 

 

- postanowienia I pokoju toruńskiego z 1411 r 

- sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada 

Mazowieckiego 

- chrzest Jagiełły, ślub z Jadwigą, i koronacja Władysława 

Jagiełły na króla Polski 

- bitwa pod Grunwaldem 15 VII 1410 r. 

- wojna trzynastoletnia 1454-1466 i zawarcie II pokoju 

toruńskiego 

- bitwa pod Legnicą w 1241 r 

- koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w 1320 r. 

- założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego w 

1364 r. 

 

 
5. 10.06.2020r. 

 

Zajęcia  z 
wychowawcą 

Temat: Nasze oceny z zachowania 

Cel: Przypomnienie systemu oceniania sprawowania i wystawienie propozycji 

ocen z zachowania 

Polecenie dla uczniów: 

1. Przypomnijcie sobie, jakie są kryteria oceniania 

sprawowania w naszej szkole.  

 

 

6. 10.06.2020r. 

 

Plastyka Temat : Plakat na  DZIEŃ ZIEMI. 

  

Cele: uczeń: 

 w pracy plastycznej wyraża troskę o czystość środowiska i całej planety. 
 

Polecenia dla uczniów: 

1 Wpisz temat lekcji do zeszytu. 

2. papierze pakowym – szarym lub gazetowym farbami plakatowymi namaluj 

PLAKAT, który będzie swoją treścią wskazywał na potrzebę bezwzględnego 

dbania o środowisko przyrodnicze i całą kulę ziemską. 
Pomyśl nad hasłem przewodnim plakatu , dostosuj liternictwo do 

przekazywanych treści. 

 
 

Zrób zdjęcie i wyślij do oceny. 

 
 

 

7. 10.06.2020r. 

 

Zaj. 
rozwijające z 
języka 
angielskiego 

 

Topic:Revision unit 5. 

 

Cel: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i  temat w zeszycie . 
2. Przypomnij słownictwo i zwroty s.75-podr. 
3. Napisz 5 dowolnych zdań w czasie Past Simple Tense używając 

słówek z lekcji 5.1/75 

 

15 min 



Np.I was at the cafe. 
4. Napisz krótki tekst o swojej miejscowości (5 zdań po 

angielsku)używając zwrotów z ćw.7/74 –podręcznik. 
5. Podaj po angielsku daty: 
     12.06.1979 r- 

      15.09.1986 r. 

       25.12.1982 r. 

Good luck/Powodzenia. 

Zaczynamy o godz.13:30  

 

 

 

 
Wykonane zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
Good luck/Powodzenia. 
 

       

 
Zadania analizujemy  od godz. 13:30 przez aplikację 
Messenger. 
 

      

 

    

 

 


