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Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Środa  13.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
13.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Religia 
 
 
 
 
 

Temat: Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej. 

Cel: Kształtowanie postawy słuchania słowa Bożego i osobistej 

odpowiedzi życiem na usłyszane słowo. 

Polecenie dla uczniów:                                           

   1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.159.   Ostatnio poznałeś prawdę o 

królestwie Bożym. Aby królestwo Boże wzrastało, potrzeba ziarna-słowa Bożego i 

żyznej gleby-naszych serc.                                                                    

2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 159-161.   Zwróć uwagę na 

postawę Samuela, kiedy Bóg do niego przemawiał  .  Zastanów się nad postawą 

młodzieńca z Ewangelii wg św. Marka.                 Zapamiętaj, że bez pomocy Bożej 

nie jesteśmy w stanie się zbawić. Otrzymujemy ją w słowie Bożym, kierowanym 

do nas każdego dnia. Z naszej strony potrzeba otwarcia na głos Pana Boga.                                                                                

  3. Przepisz  do zeszytu temat oraz notatkę: Jezus pomaga nam przyjąć postawę 

słuchania i otwierania serca na swoje słowo. Odpowiedzią na skierowane do nas 

Boże słowo jest postawa wiary, wyrażająca się    w naszych dobrych słowach i 

czynach.                                  

4. Przeczytaj dowolny fragment Ewangelii              i zastanów się, co  w ty 

fragmencie Bóg do ciebie mówi.                                                                                                                        

 

2.  13.05. 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem odejmowania liczb 
całkowitych. 

Cel lekcji: czytanie ze zrozumieniem tekstu zawierającego informacje liczbowe 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązywanie wybranych zadań ze strony 220-221. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji 

a)1/221 -dla wszystkich 

b)2,3/221-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  13.05. 
2020 
r. 
 

Wych. 
fizyczne 

Temat: Rzut piłeczką palantową  - LA 

Polecenia dla uczniów: 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film. W filmie jest omówienie techniki 
rzutu piłeczką palantową 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s 

 

 

4. 13.05. 
 
2020 
r. 
 

Historia Temat: Zjednoczenie Polski w XIV w. 
 
Cele: Poznanie wydarzeń, które doprowadziły do zjednoczenia 
Polski w XIV w.  
            i dokonań Władysława Łokietka 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 198  
do 202 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s


2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie wydarzenia związane są ze zjednoczeniem Polski w XIV w.  
-  wymienić władców Polski z dynastii Przemyślidów (dynastia 
czeska, krótko panująca w Polsce) 
-  wymienić sukcesy i porażki Władysława Łokietki - podać po 3 
przykłady 
4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 200 
5. Zapoznać się z mapą na s. 201 
6. Opisać polskie insygnia koronacyjne - ilustracja poniżej 
 

 
 
7. Obejrzeć na YouTubie film historyczny pt. "Zjednoczenie Polski - 
lekcje historii - pod ostrym kątem klasa 5" czas trwania - 5,07 min  
https://www.youtube.com/watch?v=aguoHCpXQE8 

            

5. 13.05. 
2020 
r. 
 

Zajęcia  z 
wychowawcą 

Temat: Jak korzystać z urządzeń elektrycznych? 

Cel: Poznawanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Obejrzyj film na You Tube : „Włącz ostrożność- film edukacyjny”.  

2. Zastanów się, czy bezpiecznie korzystasz z urządzeń elektrycznych.   

 

6. 13.05. 
2020 
r. 
 

Plastyka  

Temat :Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku. 

 

Cele: uczeń: 

 • rozpoznaje i opisuje kompozycję dynamiczna w  dziełach plastycznych sztuki 
baroku.Wymienia cechy charakterystyczne sztuki baroku. Zna ramy czasowe 

sztuki baroku. 

 
Polecenia dla uczniów: 

 

a) przypomnij sobie cechy kompozycji   dynamicznej. 

b) przeczytaj tekst z podręcznika str.56 – 57. 

c) obejrzyj reprodukcje dzieł rzeźbiarskich, malarskich, sztuki użytkowej i 
architektonicznych  jako przykładów  kompozycji dynamicznej w sztuce baroku. 

d) zrób krótką  notatkę do zeszytu. 

 
Wybierz się na wirtualną wycieczkę do Muzeum Jana III Sobieskiego w 

Wilanowie.  To ważny przykład architektury barokowej w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           10 minut. 

         

 

7. 13.05. 
2020 
r. 
 

Zaj. 
rozwijające z 
języka 
angielskiego 

Topic:Sweet or salty?-reading. 

 

Cel: Rozwijanie umiejętności czytania.Ćwiczenia praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie . 
2. Przepisz do zeszytu słownictwo:bitter-gorzki,salty-słony,sour-

 

15 min 



kwaśny,sweet –słodki,taste buds-kubki smakowe,tongue-język 
3. Przeczytaj tekst”Sweet or salty”i wykonaj ćw.2(wybierz poprawną 

odpowiedź i napisz w zeszycie ) 
4. Wykonaj ćw.1,3,4,5/125-podręcznik 

Wykonane zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

       

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

 

 


