
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Wtorek    26.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
26.05. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geografia 
 
 
 
 
 
 

 
Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów. 
 
Cele: Poznanie cech krajobrazu astrefowego (nie 

związanego z szerokością geograficzną tylko z 
wysokością nad poziomem morza) - 
wysokogórskiego, piętrowości klimatu; 
roślinności i zwierząt; wpływu warunków 
klimatycznych na rzeźbę terenu. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnij wiadomości dotyczące 
piętrowości klimatycznej i roślinnej 
w Tatrach- str. 74-77 w 
podręczniku. 

2. Zapoznaj się z treściami z 
podręcznika str. 149-151. 

3. Wykonaj zadanie 1 w zeszycie 
ćwiczeń str. 87. 

4. Na podstawie tablicy poglądowej z 
podręcznika str. 152-153 wykonaj 
zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń str. 
88. 

5. Wykonaj zadanie 1 z podręcznika 
str. 154- zdjęcie zadania odeślij na 
e-maila: jan.slimak@vp.pl 

6. Obejrzyj film „Krajobraz 
wysokogórski Himalajów” 

https://www.youtube.com/watch?v=uR-
ev5vAqUA 

 
15min 

2.  26.05. 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Nazywanie i opisywanie ostrosłupa na 
podstawie siatki i modelu 

Cel lekcji: rozpoznawanie ostrosłupów na podstawie 

ich własności 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj wybrane zadania ze str. 230-231 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

7/231 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  26.05. 
2020 r. 
 

J. polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: Czy Kaśce udało się pokonać samą siebie? 

a. Otwórz podręcznik na stronie 303. 

Przeczytaj tekst „Najwyższa góra świata”. 

b. Napisz, o czym marzyła Kasia, co było jej 

pasją.  

c. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 5 str. 309. 

a. Podczas drugiej lekcji napisz dalszy ciąg 

opowiadania w formie pamiętnika. 

Skorzystaj z podpowiedzi zawartych w zad. 

8 str. 309.  

 

 

4. 26.05. 
 
2020 r. 

J. polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: Czy Kaśce udało się pokonać samą siebie? 
 

mailto:jan.slimak@vp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA


 d. Otwórz podręcznik na stronie 303. 

Przeczytaj tekst „Najwyższa góra świata”. 

e. Napisz, o czym marzyła Kasia, co było jej 

pasją.  

f. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 5 str. 309. 

b. Podczas drugiej lekcji napisz dalszy ciąg 

opowiadania w formie pamiętnika. 

Skorzystaj z podpowiedzi zawartych w zad. 

8 str. 309.  

 

5. 26.05. 
2020 r. 
 

J. angielski Topic:Check yourself. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Przetłumacz na język polski:a)the first of May- 

b)the twelfth of March- 

c)the second of  June- 

d)the twenty-second of August- 

3.Wykonaj ćw.1,2,3,4,5/74 –zeszyt ćwiczeń 

   Dla chętnych ćw.8,9 s.118,119 –podręcznik 

Wykonane zadania proszę wyślij na 

adres:dubieckoang@gmail.com do czwartku 

28.05.2020 r. 

 

 

6. 26.05. 
2020 r. 
 

WDŻ  

UWAGA: LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY                            

( dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Dojrzewam –zmiany fizyczne. 

            (lekcja dla grupy chłopców) 

 

Cele: Uczeń potrafi: 

 podać definicję pokwitania i wiek 

chłopców, w którym dochodzi do zmian w 
ich organizmach, 

 omówić zmiany fizyczne chłopców w 
okresie pokwitania, 

 uświadomi sobie, że każdy chłopiec ma 
własne tempo rozwoju, które trzeba 

zaakceptować. 

  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na 

Messengerze. 

 

Wpisz do zeszytu:  

1.O rozwoju organizmu chłopca decyduje wytwarzany 

w jądrach hormon zwany testosteronem. 
Chłopcy rozpoczynają okres dojrzewania między 10. a 

14. rokiem życia, przeciętnie w wieku około 12 lat. 

2. Zmiany fizyczne okresu dojrzewania. 

( każdy z Was ma swój czas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

 

 


