
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY  5 a NA DZIEŃ  22.4. 2021 r. (czwartek) 

 

Nr 

lekcji 

Przedmiot 

z planu 

lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania 

rozwiązań 

nauczycielowi 

1. Religia 

Temat: To moje życie-sam 
o sobie decyduję. Zasady 

bezpieczeostwa 
duchowego w moim 

życiu  

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Ojcze Nasz prosząc  Pana Boga o zdrowie 

2.  Przypomnij sobie Boże drogowskazy -dziesięd przykazao Bożych  

3.Przykazania fundamentem moralnym 

Spotykamy się online 

2. 

 
Język 

angielski 
 
Temat: A little bit of 
geography.  Słownictwo 
związane z geografią. 

 
Witajcie na dzisiejszej lekcji. Dziś poznacie słownictwo związane z geografią, czyli 
jak powiedzied jezioro lub góry w języku angielskim. 
1.Zanotuj temat lekcji. 
2.W podręczniku zadanie  1,3,4 strona 80 
3. Wykonaj zdjęcie tych zadao i prześlijcie do godziny 17.00 na adres viteek@wp.pl 
 

Wykonaj zdjęcie zadao 
i prześlij do godziny 

17.00 na adres 
viteek@wp.pl 

 

3. Język polski 

 
Temat: Porównujemy 
tekst literacki z tekstem 
informacyjnym. 
 

 

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Przeczytaj tekst pt. „W komputerowym świecie” str.287-288i „Uzależnieni 

od komputera” str. 289. 

3. Wykonaj zadania z podręcznika i dwiczeo wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja online zgodnie z 
planem. 

mailto:viteek@wp.pl
mailto:viteek@wp.pl


4,5. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 
 

Temat: Doskonalenie 
odbicia piłki sposobem 

górnym i dolnym 
 
 

Temat: Nauka zagrywki 
tenisowej 

Witaj! 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody.  
BALON LUB PLUSZAKA 
Rozgrzewka: 
https://www.youtube.com/watch?v=1a1Df2YvGAw 
 
Zagrywka: 
https://www.youtube.com/watch?v=PajQxNx0zTs 

Lekcja do 
samodzielnego 

wykonania. 
Przyślij na ocenę 20 

odbid piłki lub balona 
sposobem górnym 

Zadania na platformę 
TEAMS 

     

4,5. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 

 
Temat: Biegowe 

abecadło. 
 
 
 
 
 

Temat:  Nauka i 
doskonalenie startu 

niskiego 
 

 
 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj rozpoczniemy sezon lekkoatletyczny  
Częśd pierwsza … 
https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I  
 
 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY  
Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są najważniejsze. 

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
  

6 Biologia 
Temat: Przegląd roślin  
nagonasiennych -zadania 

 

1. Rozpoznawania gatunków  drzew iglastych występujących w Polsce 

2. Wykonaj dw. 9 str. 90 

 
Lekcja online 
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