
 

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- 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) 1)Podsumowanie rozdziału „Blisko natury” 

- ćwiczenia utrwalające i sprawdzające 

2) Jaki był stosunek Jerzego do własnej 

twórczości- fragment „Szaleństwa panny Ewy”. 

 

b) Cykl lekcji związanych z lekturą „Katarynka”: 

3) Wydarzenia, które zmieniają wszystko- B. Prus 

„Katarynka”. 

4) Czego brakuje ociemniałej dziewczynce, a 

czego panu Tomaszowi? 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja 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. 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br.,b) 

od 4maja do 8 maja br. 

 

a) Testament Bolesława Krzywoustego. 

Społeczeństwo Polski pierwszych 

Piastów. 

b) Lekcja powtórzeniowa – dział VI. 

Rozbicie dzielnicowe. 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

a) Pole trapezu 

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

b) Mnożenie liczb dziesiętnych 

(Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę 

naturalną. 

Mnożenie liczb dziesiętnych.) 

6.05 (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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

 

 

a) Znane polskie pomniki 

b) Kolaż jako technika plastyczna 



 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

 

 

 

-  Pawie oczka - rysowanie 

okręgów i kół 

-  Pawie oczka testowanie 

projektu 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

 

 

a) Rośliny nagonasienne 

b) Rośliny okrytonasienne 

 

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 

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 

d) Od 25 maja do 29 maja br 

 

 

 

 

a)Krajobraz stepów 

b)Krajobraz pustyni gorącej i lodowej 

c)Krajobraz śródziemnomorski 

d)Krajobraz tajgi 

 

 



 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

 

A) Święty Wojciech 

B) Chrzest Polski 

C) Początek Państwa Polskiego 

D) Początek chrześcijaństwa w Polsce 

E) Przyczyny przyjęcia chrztu przez 

Mieszka I 

F) Polska w Cywilizacji Chrześcijańskiej 

G) Jordan - pierwszy Polski Biskup 

H) 1050 – jubileusz chrztu Polski 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

ćwiczenie – karta pracy – „znaki drogowe 

dotyczące rowerzystów” – od 29.IV 

 

 

11.Nazwa przedmiotu: W-F 

Imię i nazwisko nauczyciela: Karol Cieślak 

 
Klasa Vb……. 

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

 

27.04 Aktywność fizyczna z przyborami 

własnymi. 

28.04 Pojęcie tętna spoczynkowego i 

powysiłkowego - materiał do zapoznania. 

30.04 Ćwiczenia relaksacyjne. 

04.05 Ćwiczenia funkcjonalne. 



 

05.05 Pojęcie technika i taktyka - materiał do 

zapoznania. 

07.05 Zasady dowolnej gry zespołowej - 

materiał do wykonania. 

08.05 Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne w 
domowych warunkach.  
 
 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br. 

 

a)Najsłynniejsze utwory epoki baroku 

b)Koncert na jeden i wiele instrumentów 

 


