
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Środa   20.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
20.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Religia 
 
 
 
 
 

Temat: Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, jak 
iść drogą błogosławieństw. 

Cel: Ukazanie postaci i postawy bł. ks. Bronisława Markiewicza jako 

realizatora drogi ewangelicznych błogosławieństw 

Polecenie dla uczniów:                                            

  1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.165.   Ostatnio poznałeś naukę Jezusa 

dotyczącą szczęśliwego życia.                                                               

 2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 165-167.   Droga 

błogosławieństw to droga związana z krzyżem, trudnościami, 

odrzuceniem, niezrozumieniem. Słowa Pana Jezusa: „Jeśli kto chce pójść 

za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje” (Łk 9, 23)                                                                       

  3. Przepisz  do zeszytu temat oraz notatkę: 4. „Ziemskie przyjemności, 

bogactwa, zaszczyty, rozgłos i sława przeminą jak cień… Tylko Bóg nie 

przeminie oraz ci, co dla Niego żyją, Jemu z miłością służą. Jedynie Bóg jest 

niezmienny i niezwyciężony. Kto chce być w tym życiu zadowolony i z Bogiem 

na wieki królować, niech tu na ziemi stale z Nim i przez Niego działa, uznając 

Go za swój cel ostateczny. Oto tajemnica szczęśliwego życia na ziemi     i w 

wieczności”. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz. 

 

 

2.  20.05. 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Sprawdzian wiadomości-liczby całkowite 

Cel lekcji: sprawdzenie i podsumowanie wiadomości zdobytych przez 

uczniów 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  20.05. 
2020 
r. 
 

Wych. fizyczne Temat: Biegi przełajowe – doskonalenie techniki biegu 

 

Polecenia dla uczniów   

  

Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. Zwracamy uwagę na poprawną 
postawę ciała, prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane błędy 
techniczne.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s  

 

Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU


Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4 

 

4. 20.05. 
 
2020 
r. 
 

Historia Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego - założenie Akademii 
Krakowskiej 
 
Cele: Poznanie zasług Kazimierza Wielkiego dla rozwoju 
polskiej nauki i kultury w XIV w. 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 
205  do 207 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę założenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza 
Wielkiego 
-  wymienić wydziały, które powstały na Akademii w czasach 
ostatniego Piasta 
-  podać dwa - trzy przykłady korzyści wynikających dla władcy 
i państwa  
   polskiego z  posiadania własnej szkoły wyższej 
- dowiedzieć się jak obecnie nazywa się uniwersytet założony 
w XIV w. w  
   Krakowie 
5. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s.206 i mapą na s. 205 

 

 

 

5. 20.05. 
2020 
r. 
 

Zajęcia  z 
wychowawcą 

Temat: Czy alkohol to trucizna? 

Cel: - Uświadomienie szkodliwości picia alkoholu na organizm człowieka, 

szczególnie młodego. 

        - Wyjaśnienie pojęcia używanie i nadużywanie. 

Polecenie dla uczniów: 

1. Zastanów się, jak alkohol wpływa bezpośrednio na organizm 

człowieka? 

 

 

6. 20.05. 
2020 
r. 
 

Plastyka Temat :Tworzę przez cały rok  – laurka z okazji Dnia Matki. 

 
Cele: uczeń: 

Wykorzystując dostępne materiały tworzy według własnego pomysłu rzeczy 

użytkowe. 
 

Polecenia dla uczniów: 

 

1.Z ładnego, czystego i kolorowego papieru wykonaj Kartkę – laurkę na Dzień 

Matki. Pierwszą stronę  możesz ozdobić  pięknym bukietem kwiatów – 

malowanych farbami lub kredkami pastelowymi,  lub czerwonym sercem  
z brokatu, cekinów czy bibuły. 

Możesz wykonać napis ładnymi literkami pisakiem lub kolorowym 

długopisem. 
 

Postaraj się całą pracę wykonać czysto i estetycznie, żeby była miłym 

upominkiem dla Twojej Mamusi w dniu jej święta. 
 

UWAGA:   

Postaraj się ciekawie i estetycznie wykonać laurkę. 
Wpisz życzenia  i 26 maja  składając życzenia wręczysz MAMUSI  laurkę. 

Ze względu na osobisty charakter pracy     nie wysyłacie zdjęć 

do oceny . 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4


7. 20.05. 
2020 
r. 
 

Zaj. 
rozwijające z 
języka 
angielskiego 

 

Topic:I am going to cook pizzas-exercises. 

 

Cel: Powtórzenia konstrukcji be going to.Ćwiczenia  praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie . 
2. Przetłumacz na język angielski:1.Tom is going to buy a T-

shirt.2.Anna is going to study English.3.Are you going to go to 
London?Yes,I am.4.Are you going to play football?Yes,I am.6.He 
isn’t going to draw a picture.7.We are going to read a book. 

3. Napisz 5 dowolnych zdań po angielsku,używając konstrukcji be 
going to. 

4. Przetłumacz na język polski zdania:1.Don’t be sad.2.I can’t 
wait.3.That’s a pity.4.Are you busy next Saturday?5.Would you 
like to come? 
 
Wykonane zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
Good luck/Powodzenia. 
 

       

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

      

 

    

 

 

15 min 

 


