
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Poniedziałek    08.06.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

08.06.2020r. 

 

 
J.polski 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia. 

a. Otwórz podręcznik na stronie 320 i przeczytaj „Czy wiesz, 

że…”. 

b. Wykonaj zadanie 19 na str. 13 w zeszycie ćwiczeń. 

c. Przypomnij sobie, co oznaczają skróty: Kol., Sz.P., WP i 

wykonaj zad. 20 na str. 13 w zeszycie ćwiczeń.  

d. Aby wykonać poprawnie zad. 19 i 20 odczytaj z podręcznika 

wskazówki zawarte w zad. 4 na str. 319.  

 

 

2.  08.06.2020r. 

 

Biologia Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

Cele: 

- Poznanie budowy owoców i nasion 

- Przystosowania owoców do rozsiewania nasion 

- Poznanie roli elementów nasienia i czynników wpływających na 

kiełkowanie 

- Rozpoznawanie sposobów wegetatywnego rozsiewania się roślin 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 143- 146. 

2. Zapisz w zeszycie, z czego zbudowany jest owoc i jakie są 

funkcje jego elementów budowy. 

3. Narysuj schemat sposobów przenoszenia owoców. Zapisz po 

1 przykładzie rośliny do każdego ze sposobu. 

4. Narysuj schemat budowy nasienia rośliny okrytonasiennej. 

Zapoznaj się z funkcjami poszczególnych elementów nasienia. 

5. Napisz, jakie warunki muszą być spełnione, aby nasienie 

wykiełkowało. 

6. ZADANIE Przeczytaj informacje na str. 146-147 w 

podręczniku. Napisz, na czym polega rozmnażanie 

wegetatywne i jak człowiek może wykorzystywać taki sposób 

rozmnażania się roślin. Odpowiedź na to pytanie wyślij na 

hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 

3.  08.06.2020r. 

 

J. angielski Topic:Let’s revise-units 3,4. 

 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdz.7 i 8.    

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat z w zeszycie.  
2. Przypomnij wiadomości jak tworzymy zdania 

twierdzące,przeczenia i pytania w czasie Present 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


Continuous.s.41,43-podręcznik 
3. Ex.1.Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w czasie 

Presnt Continuous 
Np.:I ……(listen)to music. 
I am listening to music. 
1.He……….. (send) an email. 
2.She …….(not do)her homework. 
3.We…… (wear) school uniform. 
4.I ………..(learn)English now. 

4. Ex.2 Wybierz poprawną odpowiedź : 
1.My mu mis angry/happy because I am late. 
2.I’m scared /tired of that dog-it’s so big. 
3.I can’t find my money.I’m worried/bored. 

5. Powtórz wiadomości (stopniowanie przymiotników)s.57-
podr. 

6. Ex.3.Napisz przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym : 
tall- 
strong- 
good- 
bad- 
funny- 
Homework:Ułóż 3 zdania po angielsku,używając słówek z 
lekcji 4.1/61-podręcznik. 
 

 

 

 

Good luck/Powodzenia. 

4. 08.06.2020r. 

 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych z zastosowaniem 
procentu danej liczby. Diagramy 

 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących obliczania zastosowania 

procentów w sytuacjach praktycznych. 

Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 248-249, 252-253. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1,2,3/249 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

 

5. 08.06.2020r. 

 

Technika Temat: To takie proste! Tortilla pełna witamin. 

 

Cel: - poznawanie właściwej organizacji miejsca pracy, 

planowania i przygotowania zdrowego posiłku 

 

1. Planujemy etapy swojej pracy.  

2. Gromadzimy produkty, które będą nam potrzebne aby 

przygotować tortillę.  

3. Przygotowujemy tortille wg  6 etapów pracy opisanych 

w podręczniku str. 74-75.  

 

Proszę zrobić kilka zdjęć podczas pracy i  jak tortilla 

będzie gotowa. 

Wysłać mi na priv lub na e-maila. Czas na przesłanie zdjęć 

do 10.06. 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze później 

na priv. 

 

 



6. 08.06.2020r. 

 

Wych.fizyczne  

Zasady udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

 Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film animowany dotyczący 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo

