
ZESTAWIENIE KLASY 5Af – Dorota Tyrała 

NAUCZANIE ZDALNE ZA OKRES 25  maja - 5 czerwca 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 a) krótkie teksty użytkowe 

b) podmiot i orzeczenie 

 

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 25 maja do 29  maja br. 

b) od 1czerwca do 5  czerwca br. 

a) Wyrażenia arytmetyczne   

i zadania tekstowe II 

(Reguły kolejności wykonywania działań. 

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych  

w zadaniach tekstowych).  

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

 

b) Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe. 

(Proste równoległe przecięte trzecią prostą . 

Suma kątów w trójkącie. Suma kątów  

w czworokącie. 

Rodzaje kątów i ich własności – ćwiczenia. 

Zastosowanie własności miarowych kątów do 

rozwiązywania zadań tekstowych.) 

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

 



 

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 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) People - nazwy zawodów. 

Agata and friends - reading - czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 

Past Simple - wprowadzenie czasu Past 

Simple. Lekcja online. 

b) On the phone - rozmowy telefoniczne, 

proponowanie różnych form spędzenia 

wolnego czasu. 

Past Simple - irregular verbs - czas Past 

Simple, czasowniki nieregularne. Lekcja 

online. 

The Superfriends - reading - czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 

 

Plastyka 

Klasy 5 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

a)do 29 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 

b)do 5 czerwca 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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

a) Pierwsze galerie sztuki- prehistoryczne jaskinie 
b) Inspiracje malarstwem jaskiniowym- praca 
plastyczna. 
 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1czerwca do 5 czerwca 

 

a) ćwiczenie – wypadek drogowy – jak się 
zachować? – od 25.V  
b) Zasady ruchu drogowego – powtórzenie – od 
1.VI 
 

 



 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

        

 

 

       

 

        b) od 1 czerwca do 5 czerwca 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. Pojęcie rozgrzewki  i zasady jej prowadzenia. 
 
Przestrzeganie ustalonych reguł w trakcie 
rywalizacji sportowej. 

 
 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br.  

a) Nasiona i owoce okrytonasiennych 

b) Podsumowanie działu 

 

 

 



 

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 25maja do 29 maja br.  

b) od 1czerwca do 5 czerwca br.  

 

 

 

 

 

a) Polska w unii z Węgrami i Litwą. 

Jagiellonowie w Europie Środkowej. 

b) Monarchia stanowa w Polsce. 

 

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   

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych. 
 
-Słuchanie wybranych utworów muzycznych-
krótka notatka 

  

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasy V 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
 za pośrednictwem 

platformy Google Suite 

- dziennika 
elektronicznego 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a) od 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca  br  

 -  Gwiazdy i gwiazdeczki - 
Scratch 
-  Niebo pełne gwiazd 

 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

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. 25-29 maja 

B. 2-5 czerwca  

 

a) Niedziela zesłania Ducha Świętego 

b) Niedziela Trójcy Świętej  

 


