
1– 5 czerwca 2020 r.  

 

Lp. Dla klasy V a Wychowawca: Bożena Wolańczuk 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe 
i rozszerzające 

metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki kontakt z nauczycielem imię i nazwisko 

nauczyciela 

01.06. matematyka 

Temat: Matematyka w praktyce czyli po co 
ja się tego uczę 
 
poszukaj informacji na stronach www, zgodnie 
z tematem lekcji i pooglądaj filmiki 
przygotowane poniżej 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CdMdaa2_
OCo 

https://www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8F
hc 

https://www.youtube.com/watch?v=GUYaynXoq
2E 

https://www.youtube.com/watch?v=EnU3Q2Du
AKg 

https://www.youtube.com/watch?v=MBdvfSiNR
mM 

 

Praca z podręcznikiem  
Strony 
https://www.matzoo.pl/ 

 

Librus 

zdzislawa.koziol@spwerbk
owice.pl 

Zdzisława 
Kozioł 



 

przekonasz się jak ważna jest umiejętność 
logicznego myślenia 
 
Dzisiaj nie wysyłaj niczego do sprawdzenia 

 

01.06. biologia 
Zapoznaj się z tekstem    z podręcznika str. 145-149; 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 3, str. 149 

Obejrzyj: 
https://epodreczniki.pl
/a/kwiat/DJ95VjEP9 

Praca         z podręcznikiem,                
e-podręcznikiem, wykorzystaniem     
innych źródeł wiedzy; 

Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 

mail 
marzena.gumieniak@spwerbkowice.
pl 

Marzena 
Gumieniak 

01.06. j. polski 

Temat: Prasa w naszym życiu 

Zapoznaj się z informacjami s.271 i przepisz  do 
zeszytu nową wiadomość.  

Wykonaj ćw. 1 s. 274 

 

    

01.06. j. polski 

Temat: Prasa w naszym życiu 

Zapoznaj się z informacjami s.271 i przepisz  do 
zeszytu nową wiadomość.  

Wykonaj ćw. 1 s. 274 

 

    

02.06. historia Temat: czasy świetności dynastii Jagiellonów.  
-praca z podręcznikiem 

- zeszyt ćwiczeń 

Librus 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

Bożena 
Wolańczuk 



1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 221. 

2. Następnie wykonaj pol. 5 s. 119 zeszyt 
ćwiczeń. 

3. W zeszycie napisz: Dlaczego czas 
rządów Jagiellonów określa się „czasem 
świetności”. 

- mapa, atlas historyczny  

02.06. matematyka 

Temat: Graniastosłup prosty 

 

1.Przeczytaj informacje typu Sowa uczy  str. 260 

2. Przeczytaj przykłady 1 i 2 str. 261-262 

3.Obejrzyj film  
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh
2o 

4.Wykonaj zad.1  str.262 

 Obejrzyj 
https://www.youtube.com/watch?v=qmeD7p4h
5kc 

5. Prześlij do sprawdzenia zad. 2 str.262 
 

Dla chętnych 
zad.3/262 

 

Praca z podręcznikiem  
Strony  
https://www.matzoo.pl/ 

 

Librus 
zdzislawa.koziol@spwerbkowi
ce.pl 

Zdzisława 
Kozioł 

02.06 j. rosyjski 

 
 
Урок  
 Тема:   Где будут отдыхать ученики пятого класса? Gdzie 
będą wypoczywać uczniowie klasy piątej?  
 
 Wykonaj ćwiczenia :  

 

praca   indywidualna,  
z podręcznikiem, słownikiem, 
Internetem, 
  
konsultacje  
z nauczycielem, 

Librus 

dabramiuk7@gmail.com 

Dorota 
Abramiuk 



1. 5/119; 
2. 6/120; 
3. 7/121. 

 

zdjęcia zadań wyślij 
nauczycielowi 

02.06. j. polski 

Temat: W świetle fleszy czy przy biurku.  

 Pomyślcie: Na czym polega praca dziennikarza? 
 Jakie umiejętności są potrzebne, aby wykonywać 
ten zawód? 
 Co jest atrakcyjnego w tym zawodzie? 
 Gdzie można pracować, będąc dziennikarzem?  

Zapoznaj się z informacjami na stronach 272-273 

Wypisz zawody związane z prasą. 

Wykonaj ćw. 2,4 s. 274 

 

 

Praca z podręcznikiem, praca z 
tekstem,  

metoda ćwiczeń praktycznych, 
ćwiczenia 
interaktywne,learningapps.org, 

e.podręczniki.pl,www.cke.gov.
pl, 

www.gov.pl/zdalnelekcje 

https://www.gov.pl/web/edukac
ja/lekcje-z-internetu 

  

02.06. plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 5” str. 104 – 107. 
Następnie odpowiada pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytanie 1 i 
2 ze str.107 

Przyswaja zdobyte wiadomości. 

Zadań dodatkowych nie 
przewidziano. Praca  teoretyczna, pisemna.                             

mailowy: 
zdzislawa.tracz@spwerbkowic
e.pl 

oraz librus 

 

03.06. Wych. Fiz. 

Zabawy ruchowe w terenie. 

 

Pobaw się w 
ulubione zabawy 
ruchowe . 

 

 

 

 

Librus 

 

Halina 
Lachowska 



03.06. Wych. fiz 
Piramida żywienia. 

 

Skorzystaj z 
dowolnych źródeł i 
zapoznaj się z 
piramidą żywienia. 

 

   

03.06. j. rosyjski 

Урок  
 Тема: Летом я поеду на море. Latem pojadę nad morze. 
 
Wykonaj ćwiczenia : 
1. 8,9/122. 
 

 

praca   indywidualna,  
z podręcznikiem, słownikiem, 
Internetem, 
  
konsultacje  
z nauczycielem, 

zdjęcia zadań wyślij 
nauczycielowi 

Librus  

Dorota 
Abramiuk 

 

 

03.06. matematyka 

 Temat: Graniastosłup prosty 

 
1 Obejrzyj filmy  
https://www.youtube.com/watch?v=aS1051M8
Frc 
oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB
6ZAw 
  
2.Wykonaj zad.4 str.262 i  prześlij do 
sprawdzenia   
3. Dla chętnych zad.5/263 
 

Dla chętnych 
zad.5/263 

 

Praca z podręcznikiem Strony 
www 
https://www.matzoo.pl/ 
 

librus Zdzisława 
Kozioł 

03.06. informatyka 
Projekt: Blaski i cienie internetu c.d 

  
Praca z podręcznikiem 
Praca z komputerem w 
Internecie 

piotr.kapusta@spwerbkowice.
pl 

dorota.kedziora@spwerbkowic

Piotr 
Kapusta  

Dorota 



Zapoznaj się z tematem z podręcznika i wykonaj projekt według zaleceń 

https://drive.google.com/file/d/1FP54mpwf9gjzveDDXG73hIjDIG02k6X
B/view?usp=sharing 

Powyższe zadanie możesz zrealizować wybierając jeden z programów: 
Open Office, Libre Office, MSOffice lub konto poczty elektronicznej 
utworzone na Gmailu bądź Office 365- w tym przypadku korzystając z 
aplikacji Dokumenty oraz Prezentacje. 

Z powodu braku dostępu do komputera, laptopa pracę w edytorze 
tekstu możesz również wykonać na smartfonie, tablecie korzystając z 
aplikacji Dokumenty i Prezentacje. 

Pracę wyślij lub udostępnij nauczycielowi zapisując plik o nazwie: imię i 
nazwisko ucznia, klasa. 

 

Korzystanie z usług gmail 
 

e.pl Kędziora 

03.06. 
geografia 

 

Temat : Mieszkańcy Himalajów – Szerpowie 

 
1.Przeczytaj uważnie informacje na temat życia ludności na 
obszarze Himalajów na str.161 – 162. 
2.Wykonaj ćwiczenie 5,6 str. 74. 
3.W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcie: himalaizm. 

 

Opisz życie mieszkańców 
gór – zadanie dla 
chętnych. 
Weź pod uwagę: 
-obszary, które sa 
zamieszkałe, 
-nazwę ludności i jej 
cechy, 
-zajęcia ludności, 
-religię, którą wyznają. 
Pracę wyślij do 
sprawdzenia do 11.06 
 

 

Pracuje  z podręcznikiem, 
zeszytem ćwiczeń, atlasem 
geograficznym.. 

 

librus  

annapilus1965@gmail.com  

 

Anna Piluś 

03.06. j. angielski 

Temat lekcji: Review – podsumowanie 
materiału z rozdziałów 7-8 w formie zadań 
utrwalających cz.1. 
1) Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi 

nazwami uczuć i emocji zgodnie z 
kontekstem, na podstawie podanych 

 

Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.p
l   Piotr Bzdyra 



pierwszych liter - ćwiczenie 1 strona 
97(podręcznik). 

2) Podpisz obrazki właściwymi nazwami 
chorób i dolegliwości - ćwiczenie 2 strona 
97(podręcznik). 

3) Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi 
formami podanych przymiotników w 
stopniu najwyższym - ćwiczenie 3 strona 
97(podręcznik). 

04.06. 
j. angielski 

 

Temat lekcji: Review – podsumowanie 
materiału z rozdziałów 7-8 w formie zadań 
utrwalających cz.2. 

1) Napisz zdania z zastosowaniem 
podanych przymiotników w 
stopniu najwyższym na podstawie 
podanych informacji - ćwiczenie 4 
strona 97(podręcznik). 

2) Zakreśl właściwe przymiotniki w 
zdaniach spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem - ćwiczenie 1 
strona 45(zeszyt ćwiczeń). 

Wyszukaj nazwy dolegliwości w wężu 
wyrazowym - ćwiczenie 2 strona 45(zeszyt 
ćwiczeń). 

Zadanie dla 
chętnych:  

Wykonaj 
ćwiczenie 3 w 
zeszycie ćwiczeń 
ze strony 45. 
Uzupełnij zdania. 
Użyj podanych 
przymiotników w 
stopniu 
najwyższym i 
wyrazów z ramki. 

Praca z podręcznikiem. 

Praca indywidualna. 
  

04.06. j. polski 

Temat: W świetle fleszy czy przy biurku.  

 Pomyślcie: Na czym polega praca dziennikarza? 
 Jakie umiejętności są potrzebne, aby wykonywać 
ten zawód? 
 Co jest atrakcyjnego w tym zawodzie? 

 

 
 Librus, e-mail, messenger 

Elżbieta 
Gałecka –
Szwaczkiewi
cz 

 



 Gdzie można pracować, będąc dziennikarzem?  

Zapoznaj się z informacjami na stronach 272-273 

Wypisz zawody związane z prasą. 

Wykonaj ćw. 2,4 s. 274 

 

04.06. technika 

Temat: Bezpieczeństwo na wakacjach 

Przeczytaj i przypomnij sobie temat z podręcznika klasy 4: 
Bezpieczeństwo na wakacjach. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 str. 120. 

Link do podręcznika online: 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-
podstawowa/technika-podr/mobile/index.html 

Plakat możesz również wykonać korzystając z programów graficznych 
zainstalowanych na komputerze np. Paint. 

 Czas realizacji 2 godziny lekcyjne. 

 

 

Praca z podręcznikiem 
Praca z komputerem w Internecie 

Link do podręcznika online: 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okaz
owe_2020/szkola-podstawowa/technika-
podr/mobile/index.html 

 

dziennik elektroniczny 

e-mail: piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 
Piotr 
Kapusta 

04.06. matematyka 

Temat: Graniastosłup prosty 

 

1.Przypomnij sobie poznane informacje o 
graniastosłupach 
Możesz jeszcze raz obejrzeć filmiki z 
wcześniejszych lekcji 
 
2.Wykonaj zad.6  str.263 
3.Do sprawdzenia prześlij zad.7/263   

    



 

04.06. muzyka 

Temat: Raz durowo, raz molowo. 
 

1. Zapoznaj się z pojęciami skali dur, moll. 
2. Zwróć uwagę na nutę „b” w gamie d – moll i nuty „fis” i 

„cis” w gamie D – dur. 
3. Przepisz do zeszytu w pięciolinię gamę D – dur i d –

moll. Zaznacz półtony między stopniami gam. 
4. Przypomnij sobie jakie znasz znaki chromatyczne. 
5. Napisz wszystko o krzyżyku, bemolu i kasowniku w 

zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiąż ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, link: 
https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-
5/muzyka-cwi/mobile/index.html#p=15 

 

Podręcznik 
Internet 
Przygotowane linki, 
Ćwiczenia 
 

Platforma Librus 

Poczta elektroniczna 

Marta 
Mielniczek 

04.06. religia Temat:, ,Pan  umacnia moją wiarę”. Podręcznik- str.194-196 Zadania do wykonania :zeszyt 
ćwiczeń -zadania-1i2-str67 

Praca z podręcznikiem ,karty 
pracy , Pismo Święte 

Telefoniczny a także Librus -
dziennik 

 

Aleksandra 
Czulińska 

05.06. j. polski 

 

Temat: Jak zbudowany jest artykuł prasowy? 

Zapoznaj się z informacjami s. 274 i przepisz do 
zeszytu. 

Wykonaj ćw. 3,5,6 s. 274. 

 

 

Praca z podręcznikiem, praca z 
tekstem,  

metoda ćwiczeń praktycznych, 
ćwiczenia 
interaktywne,learningapps.org, 

e.podręczniki.pl,www.cke.gov.
pl, 

www.gov.pl/zdalnelekcje 

https://www.gov.pl/web/edukac
ja/lekcje-z-internetu 

  



05.06. historia 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce. 

1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika s. 222-
227. 

2. Zwróć uwagę infografikę s. 224 – 225. 
3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj pol.2, 3, 5. 
4. W zeszycie wyjaśnij pojęcie: przywilej, 

monarchia stanowa, szlachta. 

Uczniowie chętni 
przesyłają zadanie. 

- praca z podręcznikiem 

- mapa, atlas historyczny 
 

Librus 

bozena.wolanczuk@onet.pl 

Bożena 
Wolańczuk 

 

 

 

05.06. j. angielski 

Temat lekcji: Utrwalenie materiału z rozdziału 
8 cz.1. 

1) Zakreśl właściwe wyrazy w zdaniach 
spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu - ćwiczenie 6 
strona 44(zeszyt ćwiczeń). 

2) Uzupełnij luki w tekście opisującym 
film na podstawie podanych informacji 
- ćwiczenie 4 strona 44(zeszyt 
ćwiczeń). 

Przeczytaj informacje. Następnie napisz z 
zeszycie zdania z przymiotnikami w stopniu 
najwyższym, jak w przykładzie - ćwiczenie 5 
strona 97(podręcznik) 

 

 Praca z podręcznikiem. 

Praca z zeszytem ćwiczeń. 

Praca indywidualna. 

piotr.bzdyra@spwerbkowice.p
l   Piotr Bzdyra 

05.06. religia Temat:, ,Pan  umacnia moją wiarę”. Podręcznik- str.194-196 
Zadania do wykonania 
:zeszyt ćwiczeń - zadania-3 i 
4-str.68 

 

Telefoniczny a także Librus -
dziennik 

 

Aleksandra 
Czulińska 

05.06. Wych.fiz. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe -skoki. 

. 

Zapoznaj się z 
filmikiem i wykonaj 
ćwiczenia w miarę 
możliwości .Pamiętaj 
o rozgrzewce i stroju 

https://ewf.h1.pl/student/?to
ken=RgW84J8BckjLwql92OZbCVRre
0fGZMxmnPWN2gfouEsEPuNoUy  

Librus 

 
Halina 
Lachowska 



sportowym. 

 

 

 

05.06. Wych.fiz. 

Pomiar i omówienie tętna . 

 

Zapoznaj się ze 
sposobem pomiaru 
tętna i wykonaj swój 
własny. 

https://ewf.h1.pl/student/?to
ken=RNeNhR2N0qddQQBirfLV9EFSo
zJ3HasX7DPTx8ShY7nQ35kHLM  

 
  

 


