
ZESTAWIENIE KLASY 5Af – Dorota Tyrała 

NAUCZANIE ZDALNE ZA OKRES 15 – 24 KWIETNIA 

Nazwa przedmiotu: język polski 

Klasa 5af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godzin pracy, w miarę potrzeb 

Rodziców i uczniów. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 do 15 maja br., 

b) od 18 do 22 maja br.  

 a) przypomnienie zasad ortograficznych: 

pisownia nie z różnymi częściami mowy; 

b) czytanie ze zrozumieniem. 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 5af 

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 11 maja do 15 maja br. 

b) od 18 maja do 22  maja br. 

a) Potęgowanie liczb dziesiętnych.  

Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 
Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną. 
 

13.05 (środa) godz.11:30 -zajęcia online 

 

b) Dzielenie  liczb dziesiętnych 
(Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną. 

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną. 

Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do 

rozwiązywania zadań tekstowych.) 

20.05 (środa) godz.11:30 -zajęcia online 

Nazwa przedmiotu: zajęcia kreatywne 

Klasa 5af 

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 a)Tworzenie własnej mozaiki przy użyciu 



w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br. 

b) od 18 maja do 22  maja br. 

figur matematycznych ( kombinacje trójkątów 

 i sześciokątów) 

b)Tworzenie własnej mozaiki przy użyciu 

figur matematycznych ( kombinacje trójkątów  

i kwadratów) 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

a) Giving directions – pytanie o drogę i 

wskazywanie drogi – ćwiczenia w 

mówieniu. 

I wasn’t at the museum. – czasownik 

„być” w czasie przeszłym, przeczenia i 

pytania. Lekcja online. 

The Superfriends – reading – 

zastosowanie czasownika to be w czasie 

przeszłym w oparciu o historyjkę 

obrazkową „The Superfriends”. 

b) Ghost Town – Miasto duchów – rozmowy 

o różnych miastach w oparciu o 

przeczytany tekst pt. „Ghost town”. 

My town – opis miasta lub miejscowości – 

ćwiczenia w pisaniu. 

Revision – powtórzenie wiadomości z 

działu 6. Lekcja online. 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa 5 a filia 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

a) 11 - 15 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

b)18- 22 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja 

b) od 18 maja do 22 maja 

a)Martwa natura- rysunek walorowy 
b)Martwa natura- gradacja barwna. 

 

 

 

 

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   

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 4 maja do 8 maja  

b) od 11 maja do 15 maja  

c) od 18 maja do 22 maja 

a) ćwiczenie – manewry w ruchu drogowym – od 
11.V  
b) ćwiczenie (powtórzeniowe) – obowiązkowe 
wyposażenie roweru – od 18.V  
c)ćwiczenie – wypadek drogowy – jak się 
zachować? – od 25.V 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa V , VI  

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  
w godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności 
od potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik 
elektroniczny , za pośrednictwem Google Suite 
lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

 

 

 

 

 

a)od 11 maja do 15 maja br., 

        

 

 

       

 

        b) od 18 maja do 22 maja 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. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. 
gimnastycznych rozciągająco- wzmacniających 
wg. zalecenia z końca marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
C.d. Podstawowe przepisy sportowych lub 
rekreacyjnych gier zespołowych 
Pojęcie rozgrzewki  i zasady jej prowadzenia. 
 
 

 
 

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 5af 

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 a) Korzeń i pęd okrytonasiennych 



w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br.  

b) Budowa kwiatu. Rozmnażanie się 

okrytonasiennych 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

 

Klasa 5a 

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 11 maja do 15 maja br.  

b) od 18 maja do 22 maja br.  

 

 

 

 

 

a) Społeczeństwo i gospodarka Polski 

dzielnicowej. 

Odbudowa Królestwa Polskiego. Lekcja 

online. 

b) Polska Kazimierza Wielkiego. 

 

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   

-Miłośnicy oper i oratoriów. 
 
-Georg Frefrich Haendel-główny przedstawiciel 
baroku 

 

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 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br. 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br. 

 

 
 
 
 
20 kwiecień – Krajobraz strefy umiarkowanej 
 

 



Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa IV-VIII 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 

potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 do 15 maja br., 

 

A) Kościół Hierarchiczny  
B) Kościół służebny  
C) Biskup  
D) Prezbiter  
E) Diakon  
F) Lud Boży  
G) Kościół – wszyscy ochrzczeni  
H) Sakramenty  

 

 


