
 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) 1.Z wizytą w teatrze. 

2. Rozbieżności między mową a pismem 

3. Dopełnienie- nieznana dotąd część zdania. 

b) 1.Telewizja- przyjaciel czy wróg? 

2. Różne sposoby rozmawiania z widzem. ( 

gatunki filmowe, repertuar kinowy, dubbing) 

3. Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Ogród 

sztuki” 

 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

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. 

 

 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

a) Polska w unii z Węgrami i Litwą. 

Jagiellonowie w Europie Środkowej. 

b) Monarchia stanowa w Polsce. 

 

 

 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

a) Wyrażenia arytmetyczne 

i zadania tekstowe II 

(Reguły kolejności wykonywania działań. 

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych 

w zadaniach tekstowych). 

27.05 (środa) godz. 8:45 -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. 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 

 

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: 

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. 

 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

-  Gwiazdy i gwiazdeczki - 

Scratch 

-  Niebo pełne gwiazd 

 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

a) Nasiona i owoce okrytonasiennych 

b) Podsumowanie działu 

 

 



 

8.Nazwa przedmiotu: Geografia 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

 

a)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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

         

 

a) Niedziela zesłania Ducha Świętego 

b) Niedziela Trójcy Świętej 

 

 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) ćwiczenie – wypadek drogowy – jak się 

zachować? – od 18.V do 25.V 

b) Zasady ruchu drogowego – powtórzenie – od 

01.VI 

 

 



 

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: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

         

 

a) 25-29 05.2020 

Gry i zabawy ruchowe na małej przestrzeni. 

Propozycja ćwiczeń z przyborami. 

Bezpieczeństwo podczas aktywności ruchowej- 

materiał do zapoznania. 

Propozycja ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

b)1-5 06.2020 

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała. 

Zasady poruszania się po boisku w grach 

zespołowych- materiał do zapoznania. 

Ćwiczenia rozciągające wszystkie partie 

mięśniowe. 

Propozycja ćwiczeń tanecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych. 

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych- 

krótka notatka 

 


