
Plan lekcji oraz zadania dla klasy 5e – tydzień 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 

j.polski 
Temat: Ile prawdy jest w 

przysłowiach? 
Nacobezu: uczeń zna 
pojęcie przysłowia,  
odczytuje znaczenie 

przysłów, dobiera 
przysłowia do określonej 

sytuacji. 
Mirosława Ginter 

j. polski 
Temat: Co już wiemy o 

wypowiedzeniach? 
Nacobezu: uczeń odróżnia 

zdania oznajmujące od 
pytających i rozkazujących, 
przekształca je, zna różnice 

między zdaniami a 
równoważnikami zdań. 

Mirosława Ginter 
 

Geografia 
Maria wolska 

Matematyka 
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j. angielski  
Historia 

Temat: Zanim powstała 

Polska 

Nacobezu: 

 

-kim byli Słowianie i ich 

wierzenia 

-gdzie i kiedy powstało 

państwo Polan 

Monika Garczarek 
 

Język polski 
Temat: Wykrzyknik-znak pełen 

emocji! 
Nacobezu: wymienia zasady 

użycia wykrzyknika, stosuje go 
zgodnie z zasadami. 

Mirosława Ginter 

Język angielski Religia  

TEMAT: Jezus wzorem 

posłuszeństwa. 

 

Uczeń podaje przykłady 

posłuszeństwa Jezusa Ojcu, 

Charakteryzuje człowieka 

posłusznego 

 

 
 

Anna Szaj 
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muzyka plastyka              Matematyka 
 
 

Informatyka 
Temat: Co już 

umiem? 
-podsumowanie 

wykonanych 

Matematyka 
 



prezentacji oraz 
ćwiczeń w 
Pixblocks 

S. Szaferski 
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matematyka Technika 

Temat: Jak przygotować 

zdrowy posiłek? - 

prezentacja prac uczniów.  

Nacobezu: poznasz 

różnorodne pomysły na 

wykonanie pożywnego 

posiłku, zwrócisz uwagę na 

elementy estetyki żywienia. 

Anna owsiańska 

 
Historia 

Temat: 

Mieszko I i początki Polski 

Nacobezu: 

-w jaki sposób powstało 

państwo Mieszka I 

-Jakie było znaczenie 

przyjęcia chrztu  

-jakie terytoria przyłączył 

Mieszko do swojego 

państwa. 

Monika  Garczarek 

 

Język polski 
Temat: 

Ortograficzne 
przygody z rz i ż. 
Nacobezu: zna 
oraz  stosuje 

zasady 
ort.pisowni rz i ż. 
.Mirosława Ginter 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Aktywnie i 

kreatywnie. 

NCB – wykonanie ćwiczeń na 

czworakach. 

Beata Ziobro 
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 Religia 
TEMAT: Godność ludzkiego 

życia 

 

Uczeń 

Poznaje pojęcie 

,,Wcielenie”, wyjaśnia 

znaczenie Wcielenia dla 

godności człowieka, 

Język angielski Język polski 
Temat: 

Rozwiązujemy 
quiz interaktywny 

na eduelo-
pisownia rz i ż. 

Nacobezu: 
stosuje zasady 

ort.pisowni rz i ż, 
sprawdza swoją 

Wychowanie fizyczna 
Temat: Symbole olimpijskie- 

historia Pochodni 

Olimpijskiej. 

NCB: zapoznanie się z 

podstawowymi 

informacjami dotyczącymi 

Pochodni Olimpijskiej 

podczas filmu edukacyjnego. 

Beata Ziobro 



uzasadnia ,ze Jezus jest 

Bogiem i człowiekiem 

 

Anna Szaj 

 

wiedzę w quizie 
eduelo. 

Mirosława Ginter 
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 Wychowanie fizyczne 
Temat: Rozgrzewka jako 

krótka forma ruchu 

pomiędzy zdalnymi 

lekcjami. 

NCB – wykonanie w 

krótkim czasie kilku 

intensywnych ćwiczeń 

ogólnorozwojowych 

Beata Ziobro 

Wychowanie fizyczne 
Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z elementami 

gimnastyki korekcyjnej. 

NCB - Wykonanie zestawu 

ćwiczeń kształtujących i 

korekcyjnych. 

Beata Ziobro 

Zajęcia z 
wychowawcą 

 
J. Sękowska-
Kaczmarek 

 

Biologia 
Temat: Liść - wytwórnia 

pokarmu 
NaCoBeZu: 

Znasz  
główne funkcje liścia, 

funkcję liścia, 

przekształcenia liścia 

 
J. Sękowska-Kaczmarek 
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