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Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające metody pracy, formy realizacji, propozycje od 
nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

 

J. 
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LS
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anwo235@gmail.com 
Librus Anna Woś 
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DZIEŃ DZIECKA   

dorota.kedziora@spw
erbkowice.pl 

Dorota 
Kędziora 

2.06 

Prostopadłościan 
 
Przeczytaj temat, zrób notatkę 
Zad. 4, 6 str. 258 

 Podręcznik, 

3.06 

Graniastosłup prosty 
 
Przeanalizuj przykłady ze str. 260-262 
Zad. 2. 4, 8,6 str. 262-263 

 Podręcznik, lekcja online 

4.06 
Graniastosłup prosty 
 
Zad. 5, 11, 12, 13 str. 263-264 

 Podręcznik 
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Happy Children’s Day!  - Stały kontakt na grupie 
klasowej (Messenger) 

Kontakt przez mail 
oraz librus 

anna.soloducha@spwer
bkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 

2.06 

Praca z podręcznikiem str. 93 
-Uczniowie oglądają filmik gramatyczny 
- uczniowie analizują tabelę z podręcznika 
poznając przymiotniki, które stopniujemy w 
sposób nieregularny 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 

Praca ze słownikiem 

Materiały do zajęć – filmik gramatyczny przesłany na 
zespół klasowy w aplikacji Teams oraz na miała 
klasowego. 



-zad.1 – uczniowie uzupełniają zdania 
odpowiednią formą przymiotnika w stopniu 
najwyższym. 

 

6.06 

Praca z podręcznikiem str. 93 
- zad. 2- uczniowie budują zdania stosując 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym 
-zad. 3– uczniowie wybierają poprawną formę 
w zależności od tego czy w zdaniu jest mowa o 
liczbie pojedynczej czy mnogiej 

  

Zad.4 str. 93 w podręczniku – uczniowie 
budują zdania używając przymiotników w 
stopniu wyższym. 

Praca indywidulna z podręcznikiem 

Lekcja online z nauczycielem w aplikacji Teams 
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Temat: czasy świetności dynastii 
Jagiellonów. 
1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 221. 
2. Następnie wykonaj pol. 5 s. 119 zeszyt 

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

 
- praca indywidualna 
- test 
- epodrezcniki.pl 

bozena.wolanczuk@o
net.pl 
librus 

Bożena 
Wolańczuk 

5.06 

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. 
W zeszycie wyjaśnij pojęcie: przywilej, 
monarchia stanowa, szlachta. 

 - praca indywidualna  
- podręcznik 
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Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 73-
75; 
Wypisz w zeszycie czynności życiowe 
organizmów. 
Wyjaśnij cel każdej czynności życiowej i 
sposób jej wykonywania. 

Obejrzyj: 
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-
zyciowe-organizmow-i-ich-
odkrywanie/Dr6v6d09X 
 
https://epodreczniki.pl/a/rozmnazanie-i-
rozwoj/DHaEI0C6q 
Skorzystaj ze źródeł informacji innych niż 
podręcznik, aby wyjaśnić, dlaczego przy 
infekcjach wirusowych lekarz nie zaleca 
choremu przyjmowania antybiotyków. 

Praca z podręcznikiem, 
e-podręcznikiem, wykorzystaniem innych źródeł wiedzy; 
Po wykonaniu pracy wyślij zdjęcie; 

dziennik elektroniczny; 
mail 
marzena.gumieniak@s
pwerbkowice.pl  

Marzena 
Gumieniak 
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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. 

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

- 

Podręcznik 
Ćwiczenia 
Internet 
 

Librus, e - mail Marta 
Mielniczek 
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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_oka
zowe_2020/szkola-podstawowa/technika-
podr/mobile/index.html 
Plakat możesz również wykonać korzystając 
z programów graficznych zainstalowanych 
na komputerze np. Paint. 
  
 

 

Praca z podręcznikiem 
Praca z komputerem w Internecie 
Link do podręcznika online: 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/s
zkola-podstawowa/technika-podr/mobile/index.html 
 

dziennik elektroniczny 
e-mail: 
piotr.kapusta@spwerb
kowice.pl 

Piotr Kapusta 

2.06 

GE
O

GR
AF

IA
 

 

Krajobraz wysokogórski Himalajów 
1. Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na 
str. 157 - 160  
2. Zapoznaj się z mapkami, klimatogramem, 
zdjęciami zamieszczonymi pod tematem lekcji. 
3. Na mapie fizycznej świata, Europy odszukaj 
Himalaje – najwyższe góry świata. 
4.Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 w zeszycie 
ćwiczeń. 
 

W zeszycie przedmiotowym opisz swoimi 
słowami piętra klimatyczno – roślinne 
Himalajów, od podnóża po szczyty, skały i 
lodowce. 
Pracę wyślij do sprawdzenia do 29.05. 
Praca dla chętnych. 
 

Praca indywidualna  z podręcznikiem, zeszytem 
ćwiczeń, atlasem geograficznym 

e – dziennik Librus 
annapilus@spwerbkow
ice.pl  
 

Anna Piluś 
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 Урок  
 Тема:   Где будут отдыхать ученики 
пятого класса? Gdzie będą wypoczywać 
uczniowie klasy piątej?  
 
 Wykonaj ćwiczenia :  
1. 5/119; 
2. 6/120; 
3. 7/121. 

 
Praca z podręcznikiem, 
konsultacje z nauczycielem   
 

 Librus 
dorota.abramiuk@ 
spwerbkowice.pl 
 

Dorota 
Abramiuk 

5.06 

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

 

  
 praca z podręcznikiem, 
konsultacje z nauczycielem   
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 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@spwe
rbkowice.pl 
oraz librus 

Zdzisława 
Tracz-Mardofe 
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 Temat:, ,Pan Jezus uzdrawia duszę i ciało”. 
Podręcznik -str.185-187 

Zadania do wykonania :zeszyt ćwiczeń -
zadania 1 i 2-str.63-64 Praca z podręcznikiem, karty pracy ,Pismo Święte 

Librus  
Gmail, 

Aleksandra 
Czulińska  

5.06 Temat:, ,Ufam Jezusowi wśród życiowych 
burz” .Podręcznik -str.188-190 Zeszyt ćwiczeń -zadania 1i 2-str.65-66 Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo Święte 
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Projekt: Blaski i cienie Internetu. 
 
Zapoznaj się z tematem z podręcznika i 
wykonaj projekt według zaleceń. 
https://drive.google.com/file/d/1FP54mpwf9
gjzveDDXG73hIjDIG02k6XB/view?usp=sha
ring 
Powyższe zadanie możesz wykonać 
wybierając jeden z programów: Open Office, 
Libre Office, MSOffice lub konto poczty 
elektronicznej utworzone na Gmailu lub 
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. 

  

dziennik elektroniczny 
piotr.kapusta@spwerb
kowice.pl 
dorota.kedziora@spwe
rbkowice.pl 
 

Piotr Kapusta  
Dorota 
Kędziora 
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Omówienie spraw klasowych.  Zajęcia online  Dorota 
Kędziora 
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Pomiar i omówienie tętna  https://ewf.h1.pl/student/?token=gt9QR3oINz5TVGN2DcJ
Rk3aXz7XnEcyKeaHcJ8P8X2Q7DWftA0 

 Librus, 
 mail: 
bartlomiej.sadowski@
spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

2 Próba Ruffiera Wykonaj test wydolnościowy zapisz swoje 
wyniki i prześlij na maila 

https://ewf.h1.pl/student/?token=cwDUCxZi5wXtg6wdW7
Ljr9dUS8MxOm8HFLXpeqPfyIRnsUjI0h 

3 Zdrowy kręgosłup - wzmacnianie  https://ewf.h1.pl/student/?token=EESyT7Mjoh31RMEa0eua
ge1VmUzWFgtWat4WSs0wzBQr2jSD3j 

4 Zabawy koordynacyjne na nogi  https://ewf.h1.pl/student/?token=O04EGw0mQxEtncsUcdIT
djPq2A1TAUFOz3RVyAG0LkfdLWmHSu 

5 Nauka i doskonalenie zbicia 
w piłce siatkowej 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=I6RDSq9k5mJOMpmgCaz
pL4vMemQUBgwAfdGNLUiLedeqx2c9T0 

6 Ćwiczenia przygotowujące do nauki tenisa 
ziemnego 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=xZcdR6yiipwS6G526fDMj
PkMSSOR5v6JcSNGk7yZQsAWSraEKp 



7  
FAIR PLAY W     SPORCIE . 

Odpowiedz  sobie na pytania :     
- czy twoja postawa jest zawsze sprawiedliwa? 
- czy uczciwie przestrzegasz zasad gry? 
- czy podporządkowujesz się decyzjom 
sędziego? 
- czy z szacunkiem odnosisz się do 
przeciwnika? 
-  czy potrafisz właściwie się zachować w 
sytuacji zwycięstwa 
i PORAŻKI? 
- czy umiesz podziękować za wspólną grę? 
Obejrzyj film, w którym zaprezentowano  
postawy fair play 
Zapamiętaj , że nie wynik, a przede 
wszystkim uczciwa postawa jest  
najważniejsza i w sporcie i w życiu 
codziennym. 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.wykop.pl/link/4797645/sportowi-bohaterowie-
ludzie-fair-play-respect-in-sports-czesc-1-jak/ 

8 Zasady bezpieczeństwa nad wodą. 

Zasady bezpiecznego spędzania nad wodą 
1.-należy pływać tylko w miejscach 
wyznaczonych i strzeżonych przez 
ratowników. 
2. unikać wchodzenia do wody oznakowanej 
zakazami kąpieli 
3. nie wolno odpływać daleko od brzegu 
4. unikać kąpieli w wodzie nieznanej 
5. pływać powinny tylko osoby o dobrym 
stanie zdrowia 
6. nie wolno wchodzić do wody po spożyciu 
alkoholu, leków, antybiotyków itp. 
7. unikać wchodzenia do wody gdy jest 
ciemno 
8. nie wchodzimy do wody nieznanej 
9. nie opalamy się na wodzie 
10. umiejętnie korzystamy ze sprzętu 
pływającego 
11. nad wodą dzieci przebywają tylko pod 
opieką rodziców lub opiekunów. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iyG8p24Lptc 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

9 
 

Animal flow  https://ewf.h1.pl/student/?token=ZQGAtvMVQlrOeP3Fmac
w0Gvy4Iyfv2SUehWbxxTE7vn1QV16Ai 

  
10 Animal flow c.d  https://ewf.h1.pl/student/?token=3M9W8msLnSZqxvLqdFC

DSeiz0MKOmCR4g3vWWDATwQkd8g11Tw 

 


