
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Czwartek   21.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
21.05. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J.angielski 
 
 
 
 
 

Topic:Please come to….-writing the invitation. 

 Cel: Uczeń potrafi napisać krótki tekst –zaproszenie na 
przyjęcie urodzinowe. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie. 

2.Przepisz do zeszytu słówka z lekcji 8.5/117 i ułóż 2 dowolne 

zdania po angielsku ,używając poznanych słówek. 

3.Przeczytaj zaproszenie z ćw.4/116(podr.)i odpowiedz na 

pytania(ustnie) 

4.Przepisz do zeszytu: 

Please come to …-proszę przyjść do… 

I ‘d like to invite you to …-Chciałabym/chciałbym zaprosić Cię na… 

Please reply to –proszę o odpowiedź 

Please bring-proszę przynieść  

Your parents can collect you from-Twoi rodzice mogą odebrać Cię  

5.Wykonaj ćw.3,4/73-zeszyt ćwiczeń  

6.Homework:ex.5/73 –your workbook. 

 

Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

20 min 

2.  21.05. 
2020 r. 
 

Informatyka Temat: 28  Perły Europy. 

Cel: - wyszukiwanie informacji w internecie, 

interpretowanie i przetwarzanie wyszukiwanych 

danych w arkuszu kalkulacyjnym, 

 

 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Otwieramy arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze 

google. 

3. Tworzymy tabelę wg wzoru podanego przez 

nauczyciela. 

4. Szerokość kolumn i wierszy regulujemy wg 

sposobu poznanego na ostatniej lekcji. 

5. Klikamy w link: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Eur

opy. są tutaj dane potrzebne do uzupełnienia 

arkusza. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy


6. Aby wstawić flagę danego kraju najeżdżamy na 

flagę klikamy na niej prawym przyciskiem myszy,  

wybieramy>Kopiuj grafikę>obok nazwy kraju w 

kolumnie B klikamy prawym przyciskiem myszy i 

wybieramy>Wklej. Wielkość flagi ustawiamy 

klikając na niej i dopasowując wg wzoru. 

7. Wprowadzamy brakujące dane przenosząc je z 

podanego linku mamy tam wszystko czego 

potrzebujemy do uzupełnienia tabeli. 

8. Aby utworzyć tabelę, zaznaczamy wszystkie 

wprowadzone dane i na pasku narzędzi u góry 

klikamy na tzw. Obramowania czyli Okienko 

znajdujące się pod nazwą czcionki po narzędziu U 

czyli podkreślenie i wybieramy z rozwiniętej 

listy>wszystkie krawędzie. 

9. Następnie zaznaczamy wszystkie wprowadzone 

dane i tworzymy wykres Kolumnowy. 

10. Zapisujemy arkusz nadając mu nazwę „Sąsiedzi 

Polski”. 

 

 Zapisany arkusz wysyłamy do mnie na priv. 

 

Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo 

https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c 

3.  21.04. 
2020 r. 
 

J.polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: W jakich okolicznościach to się stało? – poznajemy 

okolicznik.  

Cele: doskonalenie umiejętności rozpoznawania części zdania.  

a. W podręczniku na str. 297 znajduje się definicja pojęcia 

okolicznik. Przeczytaj w „Zapamiętaj!” i wynotuj w 

zeszycie, co to jest okolicznik i na jakie pytania 

odpowiada.  

b. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 298.  

c. W miarę swoich możliwości wykonaj zadania z zeszytu 

ćwiczeń od str. 169 do str. 172. Masz na to dwie godziny 

lekcyjne.  

 

 

4. 21.05. 
 
2020 r. 
 

Muzyka Temat:  Warsztat muzyczny. Powtórzenie wiadomości. 
 
Proszę sobie powtórzyć. 
 
- Instrumenty strunowe, jak się dzielą i jak powstaje w nich 
dźwięk 
 
- Krakowiak, polski taniec narodowy 
 
- Melodie i tańce naszych sąsiadów 
 
- instrumenty ludowe z innych krajów 
 
 - najstarsze instrumenty 
 
 - chór, rodzaje chórów,  jakie głosy występują. 
 

 

5. 21.05. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat:   Doskonalimy zasady  biegu na orientację.    

https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo
https://www.youtube.com/watch?v=EBNsb72b4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=lNNL2x4fi9c


  

Polecenia dla uczniów   

Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A

