
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 oraz 
platformę 

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 

1)Przedstawiamy poznaną legendę w formie 
komiksu( odczytanie tekstu z podręcznika), 
przypomnienie , czym jest legenda,określenie 
świata przedstawionego, przedstawienie wydarzeń 
w kolejności chronologicznej) 
2)Tworzenie własnych komiksów 
(przypomnienie, cech komiksu,samodzielna praca 
uczniów) 
4)O szacunku do każdego stworzenia 
(odczytanie utworu z podręcznika- I. Krasicki 
„Dzieci i żaby” , str. 53) 
-przypomnienie cech gatunkowych bajki 
- określenie czasu i miejsca wydarzeń 
- wypisanie bohaterów bajki i podanie ich cech 
- określenie morału bajki 
5)Układamy bajkę z morałem. 
a)Uczniowie piszą bajkę z morałem , której 
bohaterami będą rośliny obdarzone ludzkimi 
cechami. 
b)Zaprojektowanie plakatu, który będzie wyrażał 
sens powiedzenia  „Nie czyń drugiemu, co Tobie 
niemiłe” 
6)Redagujemy ogłoszenie 
a). Podanie wskazówek dotyczących redagowania 
ogłoszenia 
( Notatka  graficzna przygotowana  przez 
nauczyciela 



b).Prezentacja multimedialna nauczyciela 
c) Zeszyt ćwiczeń, str. 46- 49 

 

2.Nazwa przedmiotu: Język angielsk 

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: 

 od 26 marca do 27 marca br., 
 od 30 marca do 3 kwietnia br. 
 od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a)Nature – opisywanie krajobrazu, 
utrwalanie wiadomości o czasie Present 
Continuous. 
b) Comparative adjectives – stopniowanie 
przymiotników – stopień wyższy. 
Jim is younger than Chris. – 
porównywanie cech. 
Superlative adjectives – stopniowanie 
przymiotników – stopień najwyższy. 
c) Giving opinions – 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 

 

I 

3.Nazwa przedmiotu:Historia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Przybylska 

 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez 
dziennik elektroniczny, pocztę służbową, 
platformę Google 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: 

 od 26 marca do 27 marca br., 
 od 30 marca do 3 kwietnia br. 
 od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
Lekcję powtórzeniowa : „Społeczeństwo, władza i 
kultura średniowiecznej Europy”. 
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z działu V 
„Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej 
Europy” 
„Narodziny państwa polskiego”. 

 



 

 

 

 

 

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 - 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: 

 od 26 marca do 27 marca br., 
 od 30 marca do 3 kwietnia br. 
 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 

 

 

5.Nazwa przedmiotu: Plastyka 

Imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Ambroziak 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny 
Platforma Google Suite, 
dziennik elektroniczny 

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 

a)Budowle romańskie 
b)Średniowieczne księgi- inicjał 
c)Gotyckie katedry 
Po zapoznaniu się z prezentacją, waszym 
zadaniem będzie nadanie kolorów kościołowi 
romańskiemu, który znajduje się w osobnym 
pliku. Postarajcie się nadać poszczególnym 
bryłom i częściom kościoła różne kolory. Do 
kolorowania możecie użyć dowolnego programu 
komputerowego (np. Paint). Obrazek najlepiej 
zapisać w formacie jpg. lub png. 
Gotowe prace odeślijcie do 31 marca 2020 r. 
link do prezentacji 



https://drive.google.com/file/d/1AYUqv47HOxcX
0axcm1HW4airLsxB0wf_/view 
link do pracy 
https://drive.google.com/open?id=13AhUZZHrEn
rkr6tSmIx9bs_HZ2q5YnmT&authuser=0 
 

 

 

 

 

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: 

 od 26 marca do 27 marca br., 
 od 30 marca do 3 kwietnia br. 
 od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

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

 

 

7.Nazwa przedmiotu: Biologia 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Tyrała 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny 
Platforma Google Suite, 
dziennik elektroniczny 

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 

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

 

 

8.Nazwa przedmiotu: Geografia 



Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Waltman 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny 
Platforma Google Suite, 
Mail służbowy. Kontakt: poniedziałek- 
wtorek 

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 

 
30.03- Strefowość i piętrowość lasów na świecie 
06.04- Wilgotny las równikowy 

 

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: 
        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 

 

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 – 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: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 

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



        od 6 kwietnia do 10 kwietnia br dotyczące rowerzystów” 
 

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: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 
        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. 
 

 

 

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 

 
-Powtórzenie materiału ze sprawdzianu 



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 

 
-Poznajemy kompozytorów baroku: Jan Sebastian 
Bach 

 

 


