
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Środa   27.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
27.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Religia 
 
 
 
 
 

Temat: Żyję we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, szkolnej, narodowej. 

Cel: Ukazanie wspólnoty rodzinnej, kościelnej, szkolnej, narodowej jako 

miejsca realizacji Ewangelii.                  

  - Kształtowanie postaw chrześcijańskich   w poszczególnych środowiskach.                         

Polecenie dla uczniów:                                             

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.171.   

 2.  Przeczytaj tekst, który znajduje się pod tematem na stronach 171-173  

Dzisiaj zastanowimy się, w jaki sposób żyjemy Ewangelią na  co dzień w 

wspólnotach ? Żyjąc we wspólnotach, kierujemy się różnymi zasadami i 

wartościami. Zasady  i wartości współczesnego świata często nie są zgodne z 

duchem Ewangelii. Zastanówmy się, czym żyje współczesny świat, a czym 

powinien żyć chrześcijan?                                              

Wybrane wartości, według których powinien żyć chrześcijanin: Bóg na 

pierwszym miejscu, radość z sukcesów innych, pokora, czyste serce, 

sprawiedliwość, cichość, miłosierdzie, prawda, ubóstwo, władza, pracowitość, 

poświęcenie, miłość.                                                      

 3. Przepisz temat oraz notatkę:  Chrześcijanin, to człowiek, który powinien żyć 

Ewangelią w każdej wspólnocie. 

 

 

 

2.  27.05. 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Zadania z zastosowaniem własności ostrosłupów. 

Cel lekcji: rozwiązywanie zadań z zastosowaniem własności ostrosłupów. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Obejrzyj wideo lekcję 

https://youtu.be/SAC3K9zJXc0 

i wykonaj zadania w niej zawarte. 

2.Wykonaj wybrane zadania - str. 231-232 

3.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)2/233-dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

3.  27.05. 
2020 
r. 
 

Wych. fizyczne Test sprawności fizycznej  K. Zuchory 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Film pokazujący  wszystkie  elementy  testu Zuchory 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=5ZYHetKgD249Gx76KDska827EZkrug2ORpllSOUEPtDhVMEMcD 

 

Omówienie i pokaz poszczególnych  elementów  testu Zuchory. Rady, dzięki 
którym uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten test. 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=5ZYHetKgD249Gx76KDska827EZkrug2ORpllSOUEPtDhVMEMcD


1 element testu „Szybkość” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=S9PAK36VH6Ln2HYn0MqMbqpA0iI4hsCTHrgHSc1KLmd7OuR2V7 

 

2 element  testu „Skoczność” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=FqOKkDjMdQe6UPKgjq1KBRrrG04Vc2mIUSGcTXiBPjidIpB7AR 

 

4. 27.05. 
 
2020 
r. 
 

Historia               Temat: Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409- 1411 

 

              Cel: Poznanie przyczyn, przebiegu i skutków wojny Polski z krzyżakami w 

1409 - 1411 r. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 
2010 do s. 213 
2. Obejrzeć mapę i ilustracje oraz przeczytać ich opisy na w/w 
stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę wojny polsko - krzyżackiej na początku XIV w. 
-  dokładną datę bitwy pod Grunwaldem i jej wynik 
-  imiona króla Polski, który dowodził połączonymi siłami polsko - 
litewskimi oraz imię i nazwisko Wielkiego Mistrza Krzyżackiego 
-  datę roczną I pokoju w Toruniu i dwa postanowienia tego 
pokoju 
4. Obejrzeć w podręczniku na s. 211 ilustrację pt. Bitwa pod 
Grunwaldem, obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem oraz 
ilustracje poniżej. 
W zeszycie napisać kogo i co przedstawiają 
5. Przeczytać tekst na s. 214 - 215 o matejkowskiej Bitwie pod 
Grunwaldem 

                    

 

 

 

5. 27.05. 
2020 
r. 
 

Zajęcia  z 
wychowawcą 

Temat: Społeczne skutki picia alkoholu. 

Cel: Uświadomienie szkodliwego wpływu picia alkoholu na rodzinę i 

społeczeństwo. 

Polecenia dla uczniów: 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=S9PAK36VH6Ln2HYn0MqMbqpA0iI4hsCTHrgHSc1KLmd7OuR2V7
https://ewf.h1.pl/student/?token=FqOKkDjMdQe6UPKgjq1KBRrrG04Vc2mIUSGcTXiBPjidIpB7AR


1. Spróbuj wymienić kilka negatywnych skutków picia alkoholu na 

rodzinę, w której choćby jedna osoba pije w sposób szkodliwy. 

2. Jak traci społeczeństwo przez picie alkoholu?  

 

6. 27.05. 
2020 
r. 
 

Plastyka Temat :Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. 

 

Cele: uczeń: 

Poznaje ramy czasowe klasycyzmu, cechy charakterystyczne malarstwa, rzeźby 
 i architektury drugiej połowy XVIII w. 

 

Polecenia dla uczniów: 

 

1.Przeczytaj tekst z podręcznika str.58-59. 

2. Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne sztuki klasycyzmu. 
3.Samodzielnie zapisz do zeszytu informacje dotyczące architektury albo rzeźby 

albo malarstwa epoki klasycyzmu.(do wyboru). 

 

 

7. 27.05. 
2020 
r. 
 

Zaj. 
rozwijające z 
języka 
angielskiego 

 

Topic:When does the summer start ?-reading. 

 

Cel: Rozwijamy umiejętności czytania.Ćwiczenia praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i  temat w zeszycie . 
2. Przeczytaj uważnie tekst ‘When does the summer start?”s.120-

podręcznik 
3. Wykonaj ćw.1,2/120 -ustnie 
4. Wykonaj ćw.3,4,5/120-podręcznik 

 
 
Wykonane zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
Good luck/Powodzenia. 
 

       

 
Zadania analizujemy  od godz. 13:30 przez aplikację Messengera 

 

 

15 min 

 


