
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Wtorek 12.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
12.05. 
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.  12.05. 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Odejmowanie liczb całkowitych 

Cel lekcji: interpretacja odejmowania liczb 

całkowitych 

Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 219-221. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji 

a)1a/219 -dla wszystkich 

b) 2/220-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  12.05. 
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. 12.05. 
 
2020 r. 
 

J. polski Temat: Telewizja – przyjaciel czy wróg?  

Cele: uświadomienie korzyści i zagrożeń 

płynących z oglądania programów telewizyjnych. 

a. Otwieramy podręczniki na str. 281 i 

 



wykonujemy do zeszytu zad. 2 str. 

281.  

b. Odczytujemy omówienie programów 

zawarte w zad. 3 str. 281.  

c. Wykonujemy w zeszycie ćwiczeń 

zadania 47, 48, 49, 51, 52, 53 str. 106 

– 108.  

5. 12.05. 
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. 

6. 12.05. 
2020 r. 
 

WDŻ UWAGA: ZACZYNAMY LEKCJE Z 

PODZIAŁEM NA GRUPY  ( dziewczynki / 

chłopcy). 

Temat: Moje ciało.  

            (lekcja dla grupy chłopców) 

 

Cele: Uczeń potrafi: 

 wskazać na płciowość jako zespół 
cech i zachowań wymagających 

intymności i szacunku, 

 uzasadnić potrzebę akceptacji swojej 
płciowości, 

 wymienić i omówić funkcje 
płciowości. 

  

Materiały do lekcji zostaną 

przesłane na Messengerze. 

 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.Akceptacja swojej płci przejawia się w: 

a) pozytywnym myśleniu o swej płci, 
b) pełnych szacunku rozmowach o ciele i płci, 

c)  posługiwaniu się biologicznymi określeniami 

narządów płciowych, 
d) unikaniu gestów poniżających ciało i płeć 

człowieka. 

 
2.Funkcje płciowości: 

- wyrażanie miłości, 

-budowanie więzi 
- przekazywanie życia (rodzicielstwo). 

 

3.Prawo człowieka do godności to prawo:  
 do nietykalności osobistej i intymności  czyli do 

tego, aby inni traktowali go z szacunkiem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 


