
Wychowawca Dorota Tyrała klasa 5a filia 

Zestawienie planu nauczycieli w klasie 5af  

Nazwa przedmiotu: informatyka 

KlasyV 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 
- dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 8 kwietnia br 

a) Wyścigi starych samochodów - Scratch - 
przygotowanie sceny. 
b) Wyścigi samochodów - Scratch -  budowanie 
skryptu 
c) Zbieranie jabłek - Scratch - sterowanie 
duszkiem 

 

Nazwa przedmiotu: język polski 

Klasa Va 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

ciągła komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny, platformę „padlet”, ankiety 
przeprowadzania na kohoocie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26-27 marca: podsumowanie wiadomości o 
mitach, znajomość definicji mitu, mitologii, 
umiejętność rozróżnienia gatunków literackich: 
mit, baśń, legenda, umiejętność tworzenia 
komiksu, analizy tekstu.  
30 marca – 3 kwietnia: podsumowanie 
wiadomości o częściach mowy: rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, 
liczebnik. 
6 kwietnia – 10 kwietnia: budowa wiersza i środki 
stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, rym. 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa …V, VI,VII,VIII…. 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w  formie kart 
pracy, raz na tydzień. 
Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 
potrzeby rodzica lub nauczyciela. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

d) od 26 marca do 27 marca br., 
e) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
f) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z 
treściami podstawy programowej. 
Na podstawie kart pracy uczniowie 
opracowują zagadnienia dotyczące wymagań 



szczegółowych w zakresie wiedzy  i za to są 
oceniani. 
W związku z tym ,że nauczyciel nie może 
ocenić umiejętności ucznia na odległość  oraz 
zlecać ćwiczenia fizyczne bez nadzoru, 
powyższa forma pracy  w postaci karty pracy 
jest zasadna. W związku z tym , że uczeń 
opracowuje materiał w formie teoretycznej, 
proponuje nie przeciążać uczniów , biorąc 
pod uwagę inne przedmioty, i zlecać 
opracowywanie kart pracy 1raz na tydzień. 
 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 5a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- wysyłanie na bieżąco widomości przez dziennik 
elektroniczny, pocztę służbową, platformęGoogle 
Suite oraz monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br. 
 
 

b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
 
 
 

c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

 
 
 
 
„Średniowieczna wieś i średniowieczne miasto” – 
lekcja utrwalająca 
 
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z działu V 
„Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej 
Europy” 
 
„Narodziny państwa polskiego”. 

 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 5a, 5b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 
potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 
platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.,  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) Nature – opisywanie krajobrazu, 
utrwalanie wiadomości o czasie 
PresentContinuous. 

b) Comparativeadjectives – stopniowanie 
przymiotników – stopień wyższy. 
Jim is younger than Chris. – 
porównywaniecech. 
Superlativeadjectives– stopniowanie 
przymiotników – stopień najwyższy. 

c) Givingopinions– pytanie i odpowiadanie 
na pytania o upodobania i opinie, 



tworzenie dialogów. 
The Superfriends – reading – 
zastosowanie przymiotników w stopniu 
wyższym i najwyższym w oparciu o 
historyjkę obrazkową. 

 

Nazwa przedmiotu: Biologia 

Klasa 5af, 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Jak wyżej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

d) od 26 marca do 27 marca br., 
e) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
f) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a. Budowa i różnorodność mchów 
b. Paprocie, widłakowe, skrzypowe 
c. Podsumowanie działu 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 5af 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 
godzinach pracy 
Platforma Google Suite - po samokształceniu 
w obsłudze platformy - dostępność w 
godzinach pracy 
 
 

4) zakres treści nauczania do 
zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia 

br 

Tematy zgodnie z podstawą programową 
i przekazanym we wrześniu do Dyrekcji 
rozkładem materiału. 
Kolejność i sposób przedstawienia 
dostosowany na bieżąco do formy on-line 
i informacji zwrotnej uzyskanej od uczniów  
i ich opiekunów. 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klasa …5 a  
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Forma konsultacji – odpowiadanie na pytania, 
wyjaśnianie wątpliwości  oraz przesyłanie ćwiczeń 
i tematów prac wytwórczych  –  w poniedziałki  i 
środy  – jeśli by to było możliwe, jak nie to od 



poniedziałku do piątku 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a)dokończenie pracy wytwórczej - projektu 
pojazdu kosmicznego 
b)praca wytwórcza – projekt pudełka ozdobnego 
z materiałów papierniczych 
c)ćwiczenie – karta pracy – „znaki drogowe 
dotyczące rowerzystów”  

 

 

Nazwa przedmiotu: Plastyka 

Klasa V a  filia 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

a)26- 31 marca termin udostępnienia uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej   
b) 31 marca- 6 kwietnia- termin udostępniania 
uczniom materiałów do zadania i przesłania  przez 
uczniów zdjęcia pracy plastycznej 
c)6 -10 kwietnia termin udostępniania uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a)Budowle romańskie 
b)Średniowieczne księgi- inicjał 
c)Gotyckie katedry 

 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa  V a,f, V b, f 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

kontakt poprzez dziennik elektroniczny , 
służbowy mail na platformie googlesuite 
poniedziałek-wtorek 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

30. marzec – Strefowość i piętrowość 
krajobrazów na świecie 
 
6 kwiecień – Wilgotny las równikowy 
 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: Muzyka 



Klasa 5a……. 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Classroom w godzinach 11.00-15.00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
• od 26 marca do 27 marca br., 
• od 30 marca do 3 kwietnia br.  
• od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

-Powtórzenie materiału ze sprawdzianu 
 
-Poznajemy kompozytorów baroku: Jan Sebastian 
Bach 

 

Nazwa przedmiotu: Religia 

 

Klasa 5 a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 
platforma googlehangouts,  W czasie planu 
lekcji, które odbywały się podczas zajęć w 
szkole 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 
        od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
-przygotowanie do testu wielki post 
-rozwiązanie testu – wielki Post 
-mówienie i poprawa testu o Wielkim Poście 

 


