
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Czwartek   28.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
28.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J.angielski 
 
 
 
 
 

Topic:Skills revision units 7,8. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7 i 8. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

2.Przeczytaj głośno tekst s.76(zeszyt ćwiczeń) i spróbuj przetłumaczyć na 

język polski (ustnie). 

3.Wykonaj ćw.1,2/76 oraz ćw.3,5/77 –zeszyt ćwiczeń. 

      Wykonane zadania wyślij na adres:dubieckoang@gmail.com 

Good luck/Powodzenia 
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Informatyka Temat: 28  Perły Europy cz. 2 

Cel: - wyszukiwanie informacji w internecie, interpretowanie 

i przetwarzanie wyszukiwanych danych w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

 

 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Otwieramy arkusz zapisany w Excelu lub Arkusze google 

z danymi zapisanymi na poprzedniej lekcji. 

3. Klikamy na link: 

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

tutaj dane potrzebne do uzupełnienia arkusza. 

4. Kontynuujemy wstawianie brakujących flag z danego 

kraju tak jak na poprzedniej lekcji. 

5. Wprowadzamy brakujące dane przenosząc je z podanego 

linku mamy tam wszystko czego potrzebujemy do 

uzupełnienia tabeli. 

6. 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. 

7. Oglądamy film jak stworzyć wykres w arkuszu Excel jeśli 

w nim pracujemy: https://www.youtube.com/watch?v=2v-

2qJ1Kh1U  lub film jak stworzyć wykres w Arkusze 

google jeśli z niego korzystamy:   

https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M      

(4min).  

8. Następnie zaznaczamy wszystkie wprowadzone dane i 

tworzymy wykres Kolumnowy. 

9. Nadajemy nazwę wykresowi „Kraje sąsiadujące z 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy
https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M


Polską”. 

10. Zapisujemy arkusz nadając mu nazwę „Sąsiedzi Polski”. 

 

 Zapisany arkusz wysyłamy do mnie na priv. 

Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_PH1qlgby0&t=118s 

https://www.youtube.com/watch?v=ay3agmTqJDU&t=155s 
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J.polski Temat: Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń? 

a. Przeczytaj tekst na str. 310 i krótko streść historię orła. 

b. Napisz, jak zachowywał się orzeł wychowany wśród kur, a jak ten 

żyjący na wolności.  

c. Wykonaj zadanie 3.  

d. Dla chętnych: zad. 5 (pisemnie).  
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Muzyka Temat:  Temat: Muzyka i przyroda. 
 
Z podręcznika , str. 136, słuchamy piosenkę „Mokro”, próbujemy 
zaśpiewać. 
Link do piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yTwJCYfE9WQ 
  
- czytamy tekst str. 137 – 139 
- robimy notatkę, przepisujemy ze słowniczka co to jest muzyka 
ilustracyjna i muzyka programowa 
 
- słuchamy utworów. 
Edward Grieg „ Poranek z I suity” 
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c 
 
Nikołaj Rimski – Korsakow „Lot trzmiela „ 
https://www.youtube.com/watch?v=zWRTsRmnIcI 
 
Louis Claude Daquin „Kukułka” 
https://www.youtube.com/watch?v=ncqq7aNMs9Y 
 
Modest Musogorski „ Noc na Łysej Górze” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Im258Ea5FJA 
 
Camile Saint – Saens „ Słoń z cyklu Karnawał zwierząt” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 
 
 
Robimy rysunek do któregoś wybranego utworu. 
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Wych.fizyczne Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 

 

Polecenia dla uczniów   

Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z 
prowadzącym wykonywać poszczególne elementy testu. 

 

3 element testu „Siła ramion” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=iPRT8x4Vz8B7lZLczNdqs2nnHYMp9Qu52xhUihZIREtHFcFtFo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_PH1qlgby0&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=ay3agmTqJDU&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=yTwJCYfE9WQ
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c
https://www.youtube.com/watch?v=zWRTsRmnIcI
https://www.youtube.com/watch?v=ncqq7aNMs9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Im258Ea5FJA
https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg
https://ewf.h1.pl/student/?token=iPRT8x4Vz8B7lZLczNdqs2nnHYMp9Qu52xhUihZIREtHFcFtFo


 

4 element testu „Gibkość” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=PRsuo5PVXhXIIV9bBUJITRowJYfQgFg5zPCoFtnWV5xgfYU7sb 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=PRsuo5PVXhXIIV9bBUJITRowJYfQgFg5zPCoFtnWV5xgfYU7sb

