
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 a 
 

Wychowawca klasy: Joanna Pyra 

Wtorek   12.05.2020r. 

 

 

Lp
. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 

na pracę on – 
line 

 

 

1. 

 

 

12.05. 

2020 

r. 

 

 

J.polski 

 

Temat: Telewizja – przyjaciel czy wróg?  

Cele: uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z oglądania programów 

telewizyjnych. 

a. Otwieramy podręczniki na str. 281 i wykonujemy do zeszytu zad. 2 str. 

281.  

b. Odczytujemy omówienie programów zawarte w zad. 3 str. 281.  

c. Wykonujemy w zeszycie ćwiczeń zadania 47, 48, 49, 51, 52, 53 str. 106 – 

108.  

 

2.  12.05. 

2020 
r. 

 

Historia Temat: Zjednoczenie Polski w XIV w. 
 

Cele: Poznanie wydarzeń, które doprowadziły do zjednoczenia Polski 
w XIV w.  

            i dokonań Władysława Łokietka 
 
Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 198  
do 202 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 
-  jakie wydarzenia związane są ze zjednoczeniem Polski w XIV w.  
-  wymienić władców Polski z dynastii Przemyślidów (dynastia 

czeska, krótko panująca w Polsce) 
-  wymienić sukcesy i porażki Władysława Łokietki - podać po 3 

przykłady 
4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 200 
5. Zapoznać się z mapą na s. 201 

6. Opisać polskie insygnia koronacyjne - ilustracja poniżej 
 

 
 
7. Obejrzeć na YouTubie film historyczny pt. "Zjednoczenie Polski - 

lekcje historii - pod ostrym kątem klasa 5" czas trwania - 5,07 min  
https://www.youtube.com/watch?v=aguoHCpXQE8 

 



3.  12.05. 

2020 
r. 

 

Matematyk
a 

Temat: Pole prostokąta i kwadratu. Jednostki pola. 

Cele lekcji:  

- uczeń oblicza pole kwadratu i prostokąta, 

- stosuje jednostki pola i zamienia je. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rysujemy prostokąt i kwadrat i przypominamy sposób liczenia pola 
prostokąta i kwadratu. 

2. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Jednostki pola – wprowadzenie” 
https://www.youtube.com/watch?v=YGDlvFFJS7Y 

3. Utrwalamy jednostki pola – podręcznik strona 224. 
4. Uczymy się liczyć pole kwadratu, gdy mamy daną długość jego 

przekątnej – przykład 1 strona 225 podręcznik. 
5. Rozwiązujemy zadania: 1,2,3,4 – strona 225 podręcznik. 

Analiza zadań na platformie Discord od godziny 9:40. 

20 minut 

4. 12.05. 

 

2020 
r. 

 

Wych. 
Fizyczne 

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

wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts

72ZIDToO6IJ 

  

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

 

5. 12.05. 

2020 

r. 

 

Wych.fizycz

ne 

Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  

https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WP

OwhQ8K5H 

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

 

6. 12.05. 

2020 

r. 

 

Muzyka Temat: Śpiewajmy razem – chór. 
 
- czytamy z podręcznika (str. 126-130) 
- piszemy notatkę , 
 - co to jest chór (str.126) 
- jakie są rodzaje chórów (str.127) 
- jakie są podstawowe głosy w chórach( str.127) 
- co to jest gospel (str.129). 
 
Przepisujemy   
- głos chóralny 
- A cappella  (str.131). 
 
Słuchamy piosenki i próbujemy zaśpiewać 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CANx5RcdPdo 
- słuchamy utworów 
Psalm dla ciebie 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-44D2THIdIQ 
 
- Mille Voci 
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD 
 
- Piccolo Coro delantoniano 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EzxY70kYKMU 
 
- chór chłopięcy i męski 
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs 
 
 - swing low sweet chariot 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OJtvSGj_Ono 
 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WPOwhQ8K5H
https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WPOwhQ8K5H
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
https://www.youtube.com/watch?v=EzxY70kYKMU
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
https://www.youtube.com/watch?v=OJtvSGj_Ono


- gospel rain – w tobie jest życie 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ulr_4mPt_5g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ulr_4mPt_5g

