
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Wtorek 19.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
19.05. 
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.  19.05. 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości-liczby całkowite 

Cel lekcji: podsumowanie materiału 

Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 222-223. 

 Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  19.05. 
2020 r. 
 

J. polski Temat: Dlaczego warto marzyć? 

Cele: doskonalenie umiejętności interpretacji utworu poetyckiego. 

a. Napisz w kilku zdaniach, co jest Twoim marzeniem i co robisz, 

by je zrealizować? 

b. Otwórz książkę na str. 292 i przeczytaj wiersz „Nie wyrastaj z 

marzenia”. 

c. Napisz, jak rozumiesz tytuł utworu – odwołaj się do całego 

tekstu i napisz, jakie rady daje adresatowi podmiot liryczny.  

 

 

4. 19.05. 
 
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 

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.  

 

 

 

5. 19.05. 
2020 r. 
 

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

Cel:Rozwijamy umiejętności czytania.Uczeń potrafi zrozumieć tekst o 
ciekawym wydarzeniu. 

Polecenia dla uczniów: 

20 min. 

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


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. 

 

6. 19.05. 
2020 r. 
 

WDŻ  

UWAGA: LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY                            ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Dojrzewam –zmiany fizyczne. 
            (lekcja dla grupy dziewcząt) 

 

Cele: Uczennica potrafi: 

 podać definicję pokwitania i wiek dziewcząt, w którym 

dochodzi do zmian w ich organizmach, 

 omówić zmiany fizyczne zachodzące w organizmie dziewczynki 

w tym okresie, 

 scharakteryzować proces rozwojowy cyklów miesiączkowych w 

okresie pokwitania. 

  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.Dojrzewanie to proces zmian polegających na tym, że dziewczynka 

zamienia się w kobietę. 
Okres dojrzewania  trwa kilka lat i rozpoczyna się między 9. a 13. rokiem 

życia – najczęściej, gdy dziewczyna  ma 11 lat. Jest to czas burzliwych 

przemian naszych organizmów, ciała i psychiki. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

 

 


