
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY 5 b 
 

Wychowawca klasy: Hanna Pawlik 

Poniedziałek    15.06.2020r. 

 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 
 
 
 
 
 

15.06.2020r. 

 

 
J.polski 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Jak to jest radośnie żyć? 

a. Otwieramy podręczniki na stronie 323 i czytamy tekst „ Jak 

dobrze nam…” 

b. W miarę możliwości wysłuchaj nagrania piosenki „Jak dobrze 

nam”.  

c. Wykonaj pisemnie zadanie 1 i 3 str. 323.  

 

 

2.  15.06.2020r. 

 

Biologia Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

Cele: 

- Wykazanie roli roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce 

człowieka 

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin okrytonasiennych 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 148-153. Zapoznaj się z 

materiałem na epodreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E  (temat 

5, 3) 

2. Wiesz, że okrytonasienne są dominującą grupą roślin na Ziemi. 

Pełnią ważną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wypisz 

do zeszytu po 3 przykłady znaczenia roślin okrytonasiennych w 

przyrodzie oraz w gospodarce człowieka.  

3. Podaj nazwę wykorzystywanych jako przyprawy organów: 

kopru, kminku, chrzanu, pietruszki, mięty.  

4. Zapoznaj się z charakterystycznymi cechami drzew, krzewów, 

krzewinek należących do okrytonasiennych na  str. 150- 153 w 

podręczniku. Wypisz do zeszytu po 3 przykłady roślin zielnych, 

drzew i krzewów, należących do okrytonasiennych. 

5. Zapoznaj się z okrytonasiennymi o niezwykłej budowie (w 

materiale na epodreczniki.pl, temat 3). 

6.  Rozejrzyj się wokół siebie. Wypisz do zeszytu wszystkie 

przedmioty w zasięgu wzroku, które pochodzą od roślin. 

 

 

3.  15.06.2020r. 

 

J. angielski Topic:Skills revision units 6,7. 

 

Cel:Powtórzenie wiadomości z  rozdz.6,7. 

 

Polecenia dla uczniów: 

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

czasie Past Simple(czasowniki regularne i nieregularne). 
3. Ex.1.Translate into Polish/przetłumacz na język polski: 

1.She cooked  spaghetti yesterday. 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E


2.I looked after my little brother yesterday. 
3.His brother worked  at school. 
4.She watched film 2 days ago. 

 

4. Przypomnij czasowniki nieregularne: 
 
go-went 
have-had 
drink-drank 
come-came 
make-made 
take-took 
eat-ate 
meet-met 
 

5. Ex.2Uzupełnij zdania czasownikami:met,had,ate,gave 
1.Dad …… me a watch for my last birthday. 
2.I ……. Ted at the cinema an hour ago. 
3.Yesterday Mum …. her birthday party. 
4.We …. breakfast two hours ago. 

6. Przypomnij jak tworzymy przeczenia I pytania w czasie Past 
Simples 97,99-podr. 

7. Ex.3Napisz zdania przeczące w czasie Past Simple: 
Np./for example- 

I ………(go)to the beach. 

I didn’t go to the beach. 

1.Elena ………..(sleep)well. 

2.The family ………. (eat)sausages. 

3.The family ………..(go)to town  yesterday. 

Homework:Napisz 3 pytania po angielsku w czasie Past Simple i 
krótkie odpowiedzi. 

Np./for example: 

Did you stay in a hotel?Yes,I did. 

Good luck/Powodzenia. 

Good luck/Powodzenia. 

4. 15.06.2020r. 

 

Matematyka Temat: Własności prostopadłościanu i jego siatki. 
 

Cel lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących prostopadłościanu. 

Polecenia dla ucznia:  

1.Rozwiązywanie wybranych zadań 258-259. 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

1/ 259. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

 

5. 15.06.2020r. 

 

Technika Temat:  Utrwalenie wiadomości z działu: ABC zdrowego 

życia. 

 

Klikamy na linki i oglądamy filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo  

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU  

https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk 

https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=Og5kEux5Djk
https://www.youtube.com/watch?v=wDQCFq6IFVk


6. 15.06.2020r. 

 

Wych.fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa 
Warchoła jest to już XII zestaw ćwiczeń.  

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_V-
VI.pdf 

 

 

Poranna gimnastyka dla uczniów. Zestaw ćwiczeń angażujących 
wszystkie duże grupy mięśniowe oraz stawy. Zwiększa 
uelastycznienie i mobilność ciała. 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
ćwiczenia 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rcQh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiBugfhrXsi2 

 

 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_V-VI.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_V-VI.pdf
https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rcQh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiBugfhrXsi2

