
ZESTAWIENIE KLASY 5Af – Dorota Tyrała 

NAUCZANIE ZDALNE ZA OKRES 27 KWIETNIA - 8 MAJA 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br.  

 

27-30 kwietnia: środki stylistyczne, sytuacja 

liryczna, podmiot liryczny, adresat wiersza, 

podsumowanie wiadomości o liryce. 

4-8 maja: „Katarynka” Bolesława Prusa. 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br.  

 

a) Pole trapezu  

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

 

b) Mnożenie liczb dziesiętnych 

 (Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę 

naturalną.  

Mnożenie liczb dziesiętnych.) 

6.05 (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 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br.  

Zagadki logiczne  

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia 

br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

a) Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5, ćwiczenia pisemne. 

Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. Lekcja online. 

Reinforcement worksheet – uzupełniamy 

kartę pracy. 

b) My town – miejsca w mieście. 

Agata and friends – reading – czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 

I was at school yesterday. – odmiana 

czasownika „być” w czasie przeszłym. 

Lekcja online. 

 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa V a filia 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
a)4 maja- termin wykonania pracy plastycznej 
b)8 maja-termin wykonania pracy plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) 27- 30 kwietnia br. 

b) 4- 8 maja br..  

 

a)Kolaż jako technika plastyczna 

b)Walor i gradacja w pracy plastycznej. 

 

 

 

 



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 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 – do 20.IV 
b)praca wytwórcza – projekt pudełka ozdobnego 
z materiałów papierniczych – od 20.IV 
c)ćwiczenie – karta pracy – „znaki drogowe 
dotyczące rowerzystów” – od 27.IV 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa V a, VI a, VI b 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

        

 

 

       

 

        b) od 4 maja do 8 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. 
Powtórzenie- Idee olimpijskie 
 
Podstawowe przepisy sportowych lub 
rekreacyjnych gier zespołowych 

 
 

 

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 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 kwietnia br.  

a) Rośliny nagonasienne 

b) Rośliny okrytonasienne 

 

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: 

d) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

e) od 4 maja do 8 maja br.  

 

 

 

 

 

a) Testament Bolesława Krzywoustego. 

Społeczeństwo Polski pierwszych 

Piastów. 

b) Lekcja powtórzeniowa – dział VI. 

Rozbicie dzielnicowe. 

 

 

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   

Najsłynniejsze utwory epoki baroku 
 
Koncert na jeden i wiele instrumentów 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa  V a,f, V b, f 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

 

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 br. 

b) od 11 maja do 15 maja br. 

c) Od 18 maja do 22 maja br 

 
 
 
a)Krajobraz stepów 
b)Krajobraz pustyni gorącej i lodowej  
c)Krajobraz śródziemnomorski 
d)Krajobraz tajgi 



d) Od 25 maja do 29 maja br 

 
 
 
 

 

 

 

 


