
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Piątek 22.05.2020r. 

 

 

Lp
. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity 
czas 

przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 

 

 

 

 

 

22.05.20

20 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.  

 

 

2.  22.05.20

20 r. 

 

J.polski 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.  

 

 

3.  22.05.20
20 r. 

 

Matematyka Temat: Pole trapezu. 

Cel lekcji: Uczeń uczy się obliczać pole trapezu. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Analiza przykładu 1 – strona 235 podręcznik. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Wprowadzenie wzoru na pole 

trapezu” 

https://www.youtube.com/watch?v=9n8pZzbHs54 

Zapisz do zeszytu wiadomości zamieszczone w części ,,Zapamiętaj”. 

3. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 235. 

Analiza zadań na platformie Discord od 9:40. 

20 minut 

4. 22.05.20
20 r. 

 

Wych.fizycz
ne 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę 

wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

 

 



https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz

2XYOS3dd5 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5

