
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY  5 a NA DZIEŃ  19.04. 2021 r. (poniedziałek) 

 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązań 

nauczycielowi 

1. 

 
Informatyka 

 

 
Temat: Animacje od kuchni.  
Tworzenie własnych postaci w programie 
Pivot Animator. 

 

Lekcja na platformie Teams 
 

2. 
 
 
 

 

Język polski 

 

 

Temat: Omawiamy „Balladę o szczęściu”. 

Odpowiadamy na pytanie: Co tworzy 

rytm utworu? 

 
Lekcja na platformie Teams 
 

1. Zapisz temat . 
2.  Zapoznaj się z tekstem „Ballady o szczęściu” – 

podręcznik str. 210. 
3. Wykonaj zad. 1,4 str.211(podręcznik) i  zad.2,3,4,5 str. 

84 (dwiczenia) 
 

 
. 

3. 

 

Technika 

 
Temat: Poznajemy elementy rysunku 

technicznego. 
 

Cele: Nauczę się rysowad tabliczkę 
rysunkową. 

Dowiem się, jakie jest zastosowanie 
podziałki w rysunku technicznym. 

 

Lekcja na platformie Teams 

Wykonaj w zeszycie 
dwiczenie 6 i 7 ze strony 

56. Zadanie zostanie 
sprawdzone na kolejnej 

lekcji online. 

4. 

 

 
Wychowanie 

Temat: Doskonalenie postawy siatkarskiej 

w obronie i w ataku 

Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 

Potrzebujemy BALON! 

Zapraszam na lekcję on 

line 



fizyczne 
(dziewczęta) 

Zaczynamy od rozgrzewki:  

https://www.youtube.com/watch?v=yPVUztXQTTw 

 
5 

Temat : Doskonalenie umiejętności odbid 

oburącz górą i dołem 

Zestaw dwiczeo z balonem . Zapraszam do lekcji! 

https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY 

https://www.youtube.com/watch?v=4Kp0H0XFAL4 

Zapraszam na lekcję on 

line 

 

4,5 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 

Temat: Połączenie prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia choreografii i 

elementów stretchingu. 

 

Temat:  Połączenie prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia choreografii i 

elementów stretchingu - częśd 2. 

 

 

 Witajcie   

Dzisiaj gimnastycznie  

Częśd pierwsza … 

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4  

…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ  

 

Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 

  

6. 
 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

Temat: Moje ciało. 
 
ZAJĘCIA DLA CHŁOPCÓW 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  
 

1. Przygotuj kartkę i długopis. 
2. Podczas zajęd porozmawiamy o wartości naszego ciała i 

akceptacji swojej płci; dlaczego wstyd jest ważny oraz o 
prawie każdego człowieka do godności i szacunku. 
 

Spotykamy się na 
Teams  

o godzinie 12.45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPVUztXQTTw
https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ

