
 

Arkusz pracy nauczycieli  uczących w klasie 5bf 

Imię i nazwisko nauczyciela: Wszyscy nauczyciele uczący w klasie 5bf 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia wszystkich nauczycieli 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny 
 

dziennik elektroniczny, poczta służbowa 

platforma Google Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania 

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

1.Nazwa przedmiotu:J. polski 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Witczymiszyn 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny , 

platformę Google Suite i pocztę służbową 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

 

a) 1)Pisownia przeczenia „nie” z liczebnikami 

2) Redagujemy ogłoszenia. 

 

b)1)Redagujemy ogłoszenia- ćwiczenia 

utrwalające. 

2) Nieosobowe formy czasownika 

( podział czasowników, ćwiczenia) 

 

 

 

2.Nazwa przedmiotu: Język angielski 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Rządkowska 

Klasa  5bf 
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 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

a) Giving opinions – pytanie i odpowiadanie 

na pytania o upodobania i opinie, 

tworzenie dialogów. 

b) The coldest place on Earth – czytanie ze 

zrozumieniem, opisywanie miejsc. 

A description of the photo – opisywanie 

zdjęcia. 

Revision – podsumowanie wiadomości z działu 5 

 



 

3.Nazwa przedmiotu:Historia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Przybylska 

 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Na bieżąco przez dziennik elektroniczny oraz 

platformę Google Suite 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

a) Panowanie Bolesława Chrobrego. 

b) Upadek i odbudowa państwa 

pierwszych Piastów. 

Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

 

 

 

4.Nazwa przedmiotu: Matematyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Pedrycz 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

 

a) Równoległobok i romb - własności 

Równoległobok i romb - obliczanie pola 

powierzchni 

b) Obliczanie pola powierzchni 

równoległoboku i rombu - ćwiczenia 

Klasyfikacja czworokątów. 

Własności czworokątów 

22.04 (środa) godz.8:45 -zajęcia online 

 

5.Nazwa przedmiotu: Plastyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Ambroziak 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

24 kwietnia- termin przesłania zdjęcia pracy 

plastycznej (projekt gotyckiej rozety) 

dziennik elektroniczny 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
`` 

a)uczniowie nie mają plastyki w planie lekcji w 

dniach 15-17 kwietnia 

b) Architektura gotycka- witraże w katedrach. 



 

 

 

6. Nazwa przedmiotu: Informatyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Rutkowska 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

za pośrednictwem platformy Google Suite 

 i dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

 

- Zbieranie jabłek - testowanie projektu 

- Liczenie jabłek - pojęcie zmiennej 

 

 

 

 

7.Nazwa przedmiotu: Biologia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Tyrała 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

 

a) Utrwalenie wiadomości na temat mchów 

b) Budowa roślin. Tkanki roślinne 

20.04 (poniedziałek) godz.13:00 -zajęcia 

online 

 

 

8.Nazwa przedmiotu: Geografia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Waltman 

Klasa 5bf 
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 

 

20 kwiecień – Krajobraz strefy umiarkowanej 



 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
`` 

 

 

 

9.Nazwa przedmiotu: Religia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 

platforma google hangouts,  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: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
`` 

 

 

 

10.Nazwa przedmiotu: Technika 

Imię i nazwisko nauczyciela: Jerzy Porowski 

Klasa 5bf 
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 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
 

 

 

a) dokończenie pracy wytwórczej - projektu 

pojazdu kosmicznego – do 15.IV 

b) praca wytwórcza – projekt pudełka ozdobnego 

z materiałów papierniczych – od 15.IV 

c) ćwiczenie – karta pracy – „znaki drogowe 

dotyczące rowerzystów” – od 29.IV 

 

11.Nazwa przedmiotu: W-F 

Imię i nazwisko nauczyciela: Karol Cieślak 

Klasa 5bf 
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 

potrzeb rodzica lub  nauczyciela 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 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. 

Zwracam uwagę, że nauczyciel wych. fiz. 

pracuje bez podręcznika i takie karty pracy 

przygotowuje bez wsparcia np. portali 

edukacyjnych. 

Jeżeli są takie karty pracy z wychowania 

fizycznego, to proszę o pomoc 

 

 

 

 

12.Nazwa przedmiotu: Muzyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Jamrozek 

Klasa 5bf 
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: 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 
`` 

 

-wykonanie i oddanie pracy o tematyce 

muzycznej (do 20.0 

O muzyce barokowej- przeczytanie i zrobienie 

krótkiej notatki. 



 

 


