
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Poniedziałek 18.05.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
18.05. 
2020 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J.polski 
 
 
 
 
 
 
 

 

(dwie lekcje) 

Temat: Ogród sztuki – powtórzenie wiadomości.  

Cele: powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości 

a. Przypominij sobie pojęcia: uosobienie, porównanie, ożywienie, foyer, 

frazeologizm, martwa natura, pejzaż, orzeczenie czasownikowe i 

imienne, dopełnienie, adaptacja, film dokumentalny, fabularny i 

animowany.  

b. Wykonaj pisemnie (pełnymi zdaniami )zad. od 1 do 6 str. 288, 289. 

c. Na lekcji wykonaj zadania od 7 do 11 w zeszycie.  

d. Na zadanie napisz sprawozdanie ze swojego ulubionego programu 

telewizyjnego. Wskazówki na stronie 290, zad. 12.  

 

 

2.  18.05. 
2020 
r. 
 

Biologia Temat: Przegląd roślin nagonasiennych i ich znaczenie. 

Cele: -Rozpoznawanie przedstawicieli roślin nagonasiennych. 

          -Wyjaśnienie znaczenia roślin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce 

człowieka. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 133-135. 

2. Zaprojektuj tabelę składającą się z dwóch części: 

a. Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie 

b. Znaczenie roślin nagonasiennych w gospodarce człowieka 

3. Na podstawie opisu w podręczniku na str. 134 lub na podstawie 

zasobów internetowych, atlasów, wypisz gatunki drzew i krzewów 

roślin nagonasiennych występujących w Polsce. Podkreśl gatunki 

chronione. 

4. Zadanie domowe:  

a. Jak odróżnić jodłę pospolitą od świerka pospolitego? Podaj 

przynajmniej 3 różnice. Zadanie wyślij na emaila. 

b. Zadanie dla chętnych: Dokonaj zbioru szyszek i gałązek roślin 

nagonasiennych (przynajmniej 4). Spróbuj wykonać tablicę z 

tymi roślinami i ich opisem. Zrób zdjęcie wykonanej pracy i 

wyślij na emaila hanna.pawlik21@gmail.com (do29 maja). 

 

 

3.  18.05. 
2020 
r. 
 

J. angielski  

Topic:Do you like classical music?-exercises. 

Cel:Powtórzenie i utrwalenie słownictwa(types of music,making 
arrangements) 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

30 min. 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij słownictwo z lekcji 8.3 i lekcji 8.4/117,ułóż 3 dowolne 

zdania po angielsku,używając nazw rodzajów muzyki. 
3. Wykonaj ćw.3,4,5 /71 –zeszyt ćwiczeń. 
4. Wykonaj ćw.5/113-podr. 
5. Homework:Napisz 3 pytania po angielsku w czasie Present Simple 

i krótkie odpowiedzi..Np.:Does he like cats ?No,he doesn’t. 
 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
 

Good luck.Powodzenia. 

 

4. 18.05. 
 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Omówienie i poprawa zadania klasowego 

 

Cel lekcji: Zapoznanie z wynikami zadania klasowego. Omówienie zadań 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

 

5. 18.05. 
2020 
r. 
 

Technika Temat:  Jak przygotować zdrowy posiłek? cz. 1   (2 godz. 

lekcyjne) 

 

Cele lekcji: 

- Odróżnianie pojęcia żywności nieprzetworzonej od 

przetworzonej, 

- poznanie metod konserwowania żywności, 

- zapoznanie się z negatywnym i pozytywnym wpływem 

różnych rodzajów bakterii na żywność, 

- wyjaśnienie wpływu aktywności ruchowej na zdrowie 

i samopoczucie człowieka. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Oglądamy film o  żywności nieprzetworzonej: 

https://www.youtube.com/watch?v=0M-okT3AlW0. 
(12min) 

3. Czytamy tekst „Zanim produkty trafią do garnka...” str. 71 i 

wykonujemy ćw. 1 w zeszycie. 

4. Oglądamy film o sposobach utrwalania żywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI  (4 min) 

5. Metody przechowywania żywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U. (4min) 

6. Jak bakterie oddziałują na żywność? 
https://www.youtube.com/watch?v=qktwtJ0QIig (3min) 

7. Następnie rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 73. 

 
 

Dodatkowe filmy o żywności i nie tylko: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_u3xClraqc 

https://www.youtube.com/watch?v=gbi7rN1RTQA 

https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q 

 

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze, a po 

wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0M-okT3AlW0
https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI
https://www.youtube.com/watch?v=ehk2twLNI2U
https://www.youtube.com/watch?v=qktwtJ0QIig
https://www.youtube.com/watch?v=d_u3xClraqc
https://www.youtube.com/watch?v=gbi7rN1RTQA
https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q


6. 18.05. 
2020 
r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną Testem Coopera   

 

Polecenia dla uczniów   

Proszę obejrzeć poniższe filmiki i zapoznać się z tabelami dla danej kategorii 
wiekowej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 

 

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

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_V_VI.pdf 

 

Proszę uczniów, którzy nie przesłali do mnie jeszcze  
rozwiązanego testu „Test wiedzy o sporcie” aby to zrobili do 
dnia 22.05.2020 r. Test jest do pobrania na stronie w 

załączniku dla danej klasy. 

Proszę przesłać na mojego  e-maila piotr.blecharczyk@wp.pl  

Pozdrawiam wszystkich 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI
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