
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Poniedziałek 11.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
11.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
J.polski 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Dopełnienie – nieznana nam dotąd część zdania.  

Cele: doskonalenie umiejętności rozpoznawania części zdania.  

a. Otwieramy podręczniki na str. 278 i odczytujemy definicję 

dopełnienia  

(w „Zapamiętaj”).  

b. W zeszytach wykonujemy zad. 2 str. 278 (podręcznik). Wzór: mówił 

– o kim? – o kolegach.  

c. Otwieramy zeszyty ćwiczeń i wykonujemy zadania od 109 do 112 

na str. 166, 167, 168. 

 

2.  11.05. 
2020 
r. 
 

Biologia Temat: Środowisko życia i budowa roślin nagonasiennych. 

Cel: Poznanie cech budowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 129- 132. Możesz obejrzeć 

materiał na epodreczniki.pl „Nagonasienne”(tematy 1-4). 

2. Na podstawie analizy treści podręcznika str. 129, zapisz do zeszytu 

odpowiedź na pytanie: „Jak dzielimy rośliny nasienne?” Następnie 

wypisz wszystkie organy wytwarzane przez rośliny nasienne. 

3. Zastanów się, skąd pochodzić może nazwa rośliny „nagonasienne”. 

4. Wypisz do zeszytu charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych. 

5. Narysuj schemat budowy sosny i zaznacz główne jej elementy: 

korona, pień, korzeń palowy, liście (igły), kwiatostan żeński, 

kwiatostan męski, szyszka z nasionami. 

6. Zadanie domowe. Odpowiedz na pytanie: Czym się różnią zarodniki 

od nasion? Zadanie wyślij na maila hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 

3.  11.05. 
2020 
r. 
 

J. angielski  

Topic:The fancy dress party-City Creatures 

Cel:Uczeń potrafi zadawać pytania na temat teraźniejszości i przeszłości. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij wiadomości (wyrażenie „be going to” oraz wykonaj 

ćw.3/69-zeszyt ćwiczeń. 
3. Zapoznaj się z ilustracją na s.112,przeczytaj dialog i spróbuj 

przetłumaczyć na j.polski(ustnie) 
4. Przepisz do zeszytu zdania i pytania z tabelki Get 

Grammar!s.113-podr. 
5. Wykonaj ćw.3,4/113(podr.) 
6. Homework:ex.1,2/170-a workbook 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
 

Good luck.Powodzenia. 

 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


4. 11.05. 
 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania liczb 
całkowitych 

 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań o o treściach osadzonych w kontekście 

praktycznym 

 Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 215-216. 

2..Zadanie do wykonania po lekcji 

a)1/217 -dla wszystkich 

b)2,3/217-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

 

5. 11.05. 
2020 
r. 
 

Technika Temat:  Sprawdź co jesz. 

Cele lekcji: 

- wymienia nazwy dodatków do żywności, 

- wyjaśnia symbole dodatków do żywności, 

- porównuje produkty żywnościowe pod kątem zawartości 

dodatków i wybiera te o najmniejsze zawartości sztucznych 

dodatków, 

- uzasadnia potrzebę konserwowania żywności, 

- wskazuje wodę jako najzdrowszy napój. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Czytamy tekst „Co kryje się w pożywieniu?” str. 68 i 

wykonujemy ćw. 1, następnie 3 i 4. 

3. Oglądamy film o konserwantach: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9Chn58CQIc 

4. I film aromaty i barwniki: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSZQQKC2AYQ 

5. Następnie rozwiązujemy ćwiczenie 6 i 7 str. 70. 

 

 

Dodatkowe filmy o przechowywaniu żywności i nie tylko: 

https://www.youtube.com/watch?v=3t_I-RU7eCg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a5t8056_nYw 

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze, a po 

wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

 

 

6. 11.05. 
2020 
r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie przekazania pałeczki w biegu 
sztafetowy - LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta demonstracja i 
omówienie przekazania pałeczki sztafetowej oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=wF5gJaNRzogRAdYyBUtiw0qV9SAPYwn8xrRMK5C92g9ZqP1i2a 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9Chn58CQIc
https://www.youtube.com/watch?v=hSZQQKC2AYQ
https://www.youtube.com/watch?v=3t_I-RU7eCg
https://www.youtube.com/watch?v=giwPpaVgDRk
https://www.youtube.com/watch?v=a5t8056_nYw
https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI
https://ewf.h1.pl/student/?token=wF5gJaNRzogRAdYyBUtiw0qV9SAPYwn8xrRMK5C92g9ZqP1i2a


https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s 

 

Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa 
Warchoła  

 

https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf

