
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY  5 a NA DZIEŃ 26.04. 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. 

1. Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji. 

2. Dokoocz tworzenie krótkiej animacji z 

wykorzystaniem samodzielnie zaprojektowanej 

postaci w programie Pivot Animator. 

3. Pamiętaj o wysłaniu tej i poprzedniej pracy w 

celu sprawdzenia. 

 

Wykonaj animacje w 

programie Pivot Animator. 

Plik wyślij pocztą 

elektroniczną na adres 

piotrbasalyga@wp.pl lub na 

platformę Teams do dnia 

kooca kwietnia 2021 r. 

Pamiętaj o wykonaniu 

zaległych zadao! 

2. 
 
 
 

 

Język polski 

 

 

Temat: Co może zdziaład wykreślenie 

jednego słowa? Rozmawiamy o 

plakacie społecznym. 

 
Lekcja na platformie Teams 
 

1. Zapisz temat . 
2. Wykonaj zad. 1 str.294.  

 

 
 

3. 

 

Technika 

 

Temat: Poznajemy szkice techniczne. 

 

Cele: Wyznaczę osie symetrii 

Lekcja na platformie Teams 

Wykonaj w zeszycie dwiczenie 

1,2 i 3 ze strony 57 i 58. 

Zadanie zostanie sprawdzone 

na kolejnej lekcji online. 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


narysowanych figur. 

Wykonam szkic techniczny 

przedmiotu z zachowaniem 

właściwej kolejności działao. 

4,5. 

 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 

Temat: Nauka umiejętności 

rozegrana piłki w ataku w minipiłce 

siatkowej. 

 

 

Temat:” Nauka umiejętności zbicia 

piłki po prostej 

 

 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody oraz 

BALON 

Ćwiczenia pobudzające metabolizm: 

https://www.youtube.com/watch?v=PC9CBIXz92U 

Atak po prostej:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=CJM4rR6Qvlg 

Lekcja on line.  

4,5 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 

Temat: Szybka rozgrzewka przed 

bieganiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 Witam Was serdecznie   

Dzisiaj dalej o bieganiu  

Elementy rozgrzewki … 

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  

 

 

Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY


Temat:  Technika biegu - 3 

najważniejsze elementy 

 

 

 

 

 
…. i „tajemniczy” Pan Mietek 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo 

są najważniejsze. 

6. 
 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

 
Temat: Zrozumied siebie i innych. 
 
ZAJĘCIA DLA DZIEWCZĄT 
 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  
 

Przygotuj kartkę i długopis. 
 

Spotykamy się na Teams  
o godzinie 12.45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I

