
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY  5 a NA DZIEŃ 24.05. 2021 r. (poniedziałek) 

 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z planu 

lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązań 

nauczycielowi 

1. 
 

Informatyka 
 

Temat: Podróż 

z przeszkodami. 

Przygotowanie filmu 

przygodowego – 

zadanie projektowe. 

1. Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji. 
2. Dokoocz projekt animacji w programie Piviot Animator. 
3. Wykonaną pracę wyślij na platformę Teams lub mój adres 

e-mail. 

Wykonaną pracę wyślij 

na platformę Teams lub 

mój adres e-mail: 

piotrbasalyga@wp.pl. 

2. 
 
 
 

 

Język polski 

 

Temat: Jak zacytowad czyjąś 

wypowiedź? 

 
1. Zapisz temat. 
2. Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku 

 na str. 370-371. 
3. Wykonaj w dwiczeniach zad. 1,2.3,4 str. 125-126. 

 

 
 

Lekcja on line. 

3. 

 

Technika 

Temat: Sprawdzian wiadomości i 
umiejętności z działu „Rysunek 

techniczny”. 

Cele: Zastosuję podziałkę w rysunku 
technicznym.  

Będę posługiwad się pismem 
technicznym. 

Wykonam szkice techniczne 
przedmiotu z zachowaniem 

Lekcja na platformie Teams 
Uruchom test online 

podczas lekcji. 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


właściwej kolejności działao. 

4,5. 

 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

Temat: Doskonalenie umiejętności 

poruszania się po boisku z piłką i bez 

piłki 

 

Temat: Doskonalenie umiejętności 

podań i przyjęć piłki wewnętrzną 

częścią stopy. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody.  

Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyN78FTHQe4 

Do części technicznej potrzebujesz piłkę, pluszaka bądź kulkę 

papierową. 

Przygotujemy domowy tor przeszkód z piłką 

Lekcja on line.  

4,5 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 

Temat: Codzienny trening 

ogólnorozwojowy. 
 

 

Temat: Dwiczenia na poprawę 

kondycji. 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj będziecie pracowad  

Nad ogólnym rozwojem … 

https://www.youtube.com/watch?v=G3ZG9El1Wsk  

…. i nad kondycją  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

 

Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online  

6. 
 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

Temat: Zdrowy styl życia. 
 
ZAJĘCIA DLA CHŁOPCÓW 

 
Zapoznaj się z materiałem do dzisiejszej lekcji zamieszczonym 
pod linkami: 
https://view.genial.ly/5edd517466f0540d7b88bc66/game-

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyN78FTHQe4
https://www.youtube.com/watch?v=G3ZG9El1Wsk
https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w
https://view.genial.ly/5edd517466f0540d7b88bc66/game-zdrowy-styl-zycia-klasa-5-chlopcy


zdrowy-styl-zycia-klasa-5-chlopcy 
 
oraz 
https://view.genial.ly/5fc27ceec852dd0d36380a15/presentat
ion-jedzmy-
zdrowo?fbclid=IwAR2_IGb9ZKVASBjOeeeyt_IrlYnUh7YbCJ6NQ
OiwXLd5Djlagc85GBwHAmY  

 

https://view.genial.ly/5edd517466f0540d7b88bc66/game-zdrowy-styl-zycia-klasa-5-chlopcy
https://view.genial.ly/5fc27ceec852dd0d36380a15/presentation-jedzmy-zdrowo?fbclid=IwAR2_IGb9ZKVASBjOeeeyt_IrlYnUh7YbCJ6NQOiwXLd5Djlagc85GBwHAmY
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