
Lp. Dla klasy VC Wychowawca: Dorota Kędziora 

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

nauczyciela, linki 
kontakt z 

nauczycielem 
imię i nazwisko 

nauczyciela 

JĘZYK POLSKI 

anwo235@gmail.com 

Librus 
Anna Woś 

 

Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? 
1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika ze 

stron 299 -301. 
2. Wykonaj w zeszycie zad. 1,2 str. 299. 
3. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – temat 

związek główny i związki poboczne. 

 
 
• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 7. Smak 
przygody, s. 299–301 

 
Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie 
skarbu. 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika. 
2. Zredaguj notatkę z przeczytanego tekstu. 

  podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 7. Smak 
przygody, s. 304–307 

 
Niezwykła tajemnica zamku. 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika. 
2. Zredaguj notatkę z przeczytanego tekstu 

wykorzystując zad. 1,2 4 z podręcznika str. 311 

 • podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 7. Smak 
przygody, s. 307–311 

 

Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 
1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika ze 

stron 315 - 317. 
2. Wykonaj w zeszycie zad. 2 str. 315, 6,7 str. 317 
3. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – temat 

zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. 

 • podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 7. Smak 
przygody, s. 315–317 

 
Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym? 
1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika ze 

stron 318. 
2. Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2 str. 38 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, 
rozdział 7. Smak przygody, s. 318  



 

Zgłębiamy tajniki pracy radiowców. 
1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika str. 

312 – 314. 
2.  Zredaguj w zeszycie notatkę na temat pracy ludzi 

radia. 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, 
rozdział 7. Smak przygody, s. 312–314  

 

Kiedy mała, a kiedy wielka litera?  
1. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika ze 

stron 319 - 321. 
2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – temat 

wielka i mała litera. 

 Słowa na start!, rozdział 7. Smak 
przygody, s. 319–323  

 
Czego nauczyły nas przygody bohaterów naszych 
lektur? 
1.Rozwiąż test z podręcznika str. 325 – 326. Odpowiedzi 
zapisz w zeszycie.  

 • podręcznik NOWE Słowa na 
start!, rozdział 7. Smak przygody, s. 324–
326 

 

MATEMATYKA 

dorota.kedziora@g.sp
werbkowice.pl 

Dorota 
Kędziora 

8.06 

Pole powierzchni graniastosłupa 
Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze strony 265.  
Zapisz do zeszytu wzory na Pp – pole podstawy, Pb – 
pole powierzchni bocznej, Pc – pole powierzchni 
całkowitej prostopadłościanu i sześcianu. 
Zad. 1-3 str. 266 

 Podręcznik, lekcja online 

9.06 Pole powierzchni graniastosłupa 
Ćwiczenia 1-3 str. 90-92  Ćwiczenia  

10.06 Pole powierzchni graniastosłupa. 
Zad. 4-10 str. 267  Podręcznik, lekcja online 

15.06 Pole powierzchni graniastosłupa 
Zad. 11-15 str. 268  Podręcznik, lekcja online 

22.06 Powtórzenie wiadomości 
Zad. 1-7 str. 269-270  Podręcznik, lekcja online 

23.06 Powtórzenie wiadomości 
Zad. 8-9 str. 270  Podręcznik,  

24.06 Powtórzenie wiadomości  
Zad. 10-13 str. 270  Podręcznik, lekcja online 



25.06 Matematyczne gry i zabawy.  Interaktywne programy komputerowe. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Stały kontakt na grupie 
klasowej (Messenger) 

Kontakt przez mail 
oraz librus 

anna.soloducha@spwer
bkowice.pl 

Anna 
Sołoducha 

8.06 

Praca z podręcznikiem str. 94 
-uczniowie poznają nazwy chorób i dolegliwości w języku 
angielskim 
- zad.1 – uczniowie przepisują nazwy dolegliwości i 
przypisują im ilustracje. 
- zad. 1 str. 43 w ćwiczeniach – uczniowie rozwiązują 
krzyżówkę 

Zadania poszerzające słownictwo związane 
z chorobami na liveworksheets.com 

- Praca indywidualna z podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
- Praca online na lekcji języka angielskiego w aplikacji 
Teams 

9.06 

Praca z podręcznikiem str. 97 
-zad. 1 – uczniowie uzupełniają zdania właściwymi 
wyrazami 
- zad. 2 – uczniowie podpisują obrazki. 
-zad. 3 - uczniowie wpisują przymiotniki w stopniu 
najwyższym  

 Praca indywidualna z podręcznikiem 
 

10.06 
Praca z podręcznikiem str. 97 
- zad. 5- uczniowie wybierają poprawny przymiotnik 
-zad. 6– uczniowie dobierają reakcję do podanych sytuacji 

  
 

Praca indywidulna z podręcznikiem 
Lekcja online z nauczycielem w aplikacji Teams 
 

15.06 

Praca z zeszytem ćwiczeń str. 45 
- zad. 1 – uczniowie wybierają poprawną opcję 
-zad 2.  – uczniowie znajdują nazwy dolegliwości w wężu 
wyrazowym 
- zad.4 – uczniowie wybierają poprawnie zapisany 
przymiotnik w stopniu najwyższym. 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
Lekcja online z nauczycielem w aplikacji Teams 
 

22.06 
Praca z powtórzeniową kartą pracy. 
-zad 1 – uczniowie zakreślają poprawny podpis 
- zad 2 – uczniowie uzupełniają podane wyrazy 
- zad 3 – uczniowie wybierają właściwą formę (one//ones) 

 

- Praca indywidualna z kartą pracy 
Materiały do zajęć udostępnione w aplikacji Teams oraz 
na mailu klasowym 
-Lekcja online z nauczycielem w aplikacji Teams 

23.06 
Praca z powtórzeniową kartą pracy. 
- -zad. 4 – uczniowie budują zdania z przymiotnikiem w 
stopniu najwyższym 

 

Praca indywidualna z podręcznikiem 
Praca ze słownikiem 
Materiały do zajęć udostępnione w aplikacji Teams oraz 
na mailu klasowym 



24.06 
Praca z powtórzeniową kartą pracy 
- zad. 3 – uczniowie stopniują przymiotniki 
- zad. 5 – uczniowie dobierają pytania do reakcji 

  
 

Praca indywidulna z podręcznikiem 
Materiały do zajęć udostępnione w aplikacji Teams oraz 
na mailu klasowym 
Lekcja online z nauczycielem w aplikacji Teams 

  

JĘZYK ROSYJSKI 

 Librus 
dorota.abramiuk@ 
spwerbkowice.pl 

Dorota 
Abramiuk 

19.06 

  Урок  
 Тема: Где Ирина и Денис любят  
отдыхать ? 
Gdzie Irina i Denis lubią wypoczywać ? 
 
Wykonaj ćwiczenie : 
1.    11/124/128 -  na podstawie dialogów napisz, gdzie  i  
jak oni  lubią wypoczywać.  

 

praca      
z podręcznikiem, 
konsultacje  
z nauczycielem   
 
 
 

25.06 
Урок  
 Тема: Каникулы !Ура! 
Wykonaj ćwiczenie: 
1.    14,15/126/130. 

 

praca      
z podręcznikiem, 
konsultacje  
z nauczycielem   

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

Marzena 
Gumieniak 25.06 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 35-37; 
Wymień funkcje elementów budowy komórki 
zwierzęcej; 

Obejrzyj: 
https://epodreczniki.pl/a/komorkowa-
budowa-organizmow/DTCT2KL5G; 
Porównaj budowę komórki roślinnej                     
i komórki zwierzęcej;; 
 

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

HISTORIA 
bozena.wolanczuk@on
et.pl 

librus  

Bożena 
Wolańczuk 25.06 

Temat: Utrwalenie wiadomości. 
1.Wykonaj pol. 2 s. 108 oraz 6. S. 115. 
Proszę zachować zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
na przyszły rok szkolny. 
 

 
Podręcznik 
mapa 
 

PLASTYKA 
Mailowy: 
zdzislawa.tracz@spwer
bkowice.pl 
oraz librus 

Zdzisława 
Tracz-
Mardofel 

25.06 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w podręczniku „Plastyka 
5” str. 102 – 109. 
Następnie pisemnie w zeszycie przedmiotowym wyjaśnia 
pojęcia zawarte w pkt 1 str. 109. 
Przyswaja zdobyte wiadomości. 

Zadań dodatkowych nie przewidziano.   Praca  teoretyczna, praca z podręcznikiem.      
 



MUZYKA 

Librus, e - mail 
 

Marta 
Mielniczek 

10.06 

Temat: Utrwalamy wiadomości o instrumentach, 
kompozytorach, i formach muzycznych  
 
https://quizizz.com/join/quiz/5e4958f6a95ff6001b441244/
start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e6cd3d28839cf001bf21553/
start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e72a5147d2ca0001b3bd062
/start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e14e602fb5341001bb50182
/start 
Czyj to utwór? 
https://quizizz.com/join/quiz/5ecb63f034d2a9001eb5c474
/start 

- 

 
Internet 
 
 

24.06 

Temat: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z 
muzyki w kl. 5. 
 
Sprawdź swoje wiadomości wykonując quiz muzyczny. 
Kliknij w poniższy link: 
https://quizizz.com/join/quiz/5e14e602fb5341001bb50182
/start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e75f4cd777018001f9cfe37/
start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e7343753af54f001b108534
/start 

- Internet 

TECHNIKA 

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

Piotr Kapusta 25.06 

Temat: Bezpieczeństwo na wakacjach cd 
Przeczytaj i przypomnij sobie temat z podręcznika klasy 
4: Bezpieczeństwo na wakacjach. Wykonaj 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. 
 

 

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 
 



INFORMATYKA 

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

Piotr Kapusta  
Dorota 
Kędziora 

10.06 

Zasady bezpiecznego korzystania z sieci 
Wykonaj prezentację na temat bezpiecznego korzystania 
z sieci. Pomocą może Ci służyć strona sieciaki.pl 
Pamiętaj aby w ostatnim slajdzie napisać z jakich stron 
pobierałeś informacje.  
Jeśli nie posiadasz programu do tworzenia prezentacji 
pamiętaj, że mając adres na gmailu lub offce365 masz 
dostęp do tych programów. Plik prześlij lub udostępnij 
nauczycielowi. 

 
Praca z podręcznikiem 
Internetem,  
programami użytkowymi 

24.06 
Wirtualne wakacje. 
 
Zapraszamy Cię do zwiedzana najpiękniejszych 
zakątków świata za pomocą mapy  google.com/earth. 

 Internet  

RELIGIA 

Librus , gmail Aleksandra 
Czulińska  

9.06 Temat:,, Święta Faustyna wzorem zawierzenia siebie i 
świata Bożemu Miłosierdziu”. Podręcznik -str.191-193 Zeszyt ćwiczeń zadanie 1 -str.66 Praca z podręcznikiem, karty pracy ,Pismo Święte 

12.06 Temat:, ,Pan  umacnia moją wiarę”. Podręcznik- str.194-
196 

Zadania do wykonania :zeszyt ćwiczeń -
zadania-1i2-str67;dla chętnych :zadania -3 
i 4-str 68 

Praca z podręcznikiem, karty pracy, Pismo Święte 

19.06 Temat:,, Oczekuję powtórnego przyjścia Pana 
Jezusa”.Podręcznik-str.205-207 

Zadania do wykonania :zeszyt ćwiczeń -
zadania-1 i 2 -str.71 Praca z podręcznikiem, karty pracy ,Pismo Święte 

23.06 Temat: ,,Wierzę  w Boga ,który działa we mnie i przeze 
mnie „.Podręcznik -str.209-211 

Zadania do wykonania :zeszyt ćwiczeń-
zadania -1 i 2-str.72 Praca z podręcznikiem, karty pracy ,Pismo Święte   

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 

 Dorota 
Kędziora 

8.06 Podsumowanie pracy za cały rok szkolny. 
Samoocena zachowania 

 Zajęcia online 

15.06 Bezpieczne wakacje. Zasady bezpieczeństwa  Zajęcia online 

22.06 Moje wakacyjne plany…  Zajęcia online 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Dziennik 
elektroniczny 
Librus,(zakładka 
wiadomości) 
 e-mail: 
bartlomiej.sadowski
@g.spwerbkowice.pl 

Bartłomiej 
Sadowski 

8.06- 

10.06 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z abecadłem 

gimnastycznym. 

 

Zapoznaj się z abecadłem gimnastycznym  Przeliteruj 
swoje imię i nazwisko i wykonaj ćwiczenia 
ogólnorozwojowe do każdej literki z imienia oraz 
nazwiska. 

Nauczanie przemieszczania w pozycjach niskich NE 
WAZA 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=Mlo26rCxVz5y7dy4znN0
WngZcBbPq59i65ZG467szOuet3Lhzm 

Zwody - z przełożeniem nogi nad piłką, pojedynczy i 
podwójny 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=UQJy4YL0vRwkYGDAxb
k8LGrnm62BgPxd63uAyVUqmdDb1rMgFa 

Doskonalenie odbić forhendem i bekhendem z 
wykorzystaniem stolika 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=kKtOhWH6dl22bWVIAPT
RvrSvB9IPvepYTLpHVMrVb2FiOcBWGK 

Ćwiczenia w dwójkach 
 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=LqhXY46El2DiABLKRxK
f4hgCsruikql9MxXdLfd4ZkysS8cwcO 

Nauka i doskonalenie wystawienia 
 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=iQqDK1USNmyyefgzLpm
uLkMVIGfXk6AjeJgqO3MDNSAapNZ7eV 

15.06-
19.06 

Doskonalenie kozłowania -piłka koszykowa 
 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=BdfK5O5MgY0jeA09k0ic
X1Nbc7nn10Gktu3dOsGqd5xyjOyr9u 

Nauka i doskonalenie wystawienia 
 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=mAoiN1ERRcmERZKVuc
M0wok9rsPf9K7Jlu7gMxAmRvoOUCz95p 

Ćwiczenia doskonalące rozegranie na trzy 
 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=Al0AfjnlC4JV5Hthmt1fu6
g5dWOMeljz0lu0CGrdt541BgPPTb 

Tabata część III  https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY 



22.06-
25.06 

 ŚMIECH TO ZDROWIE! ZAPAMIĘTAJ,  że ŚMIECH: 
- dotlenia organizm - śmiejąc się nabierasz 3x 
więcej powietrza, 
- zwiększa odporność - radośni ludzie 
rzadziej chorują, 
- rozładowuje stres, 
- poprawia nastrój, 
- dodaje energii- masz więcej chęci do zabawy 
i pracy, 
- upiększa, 
- uaktywnia mięśnie /twarzy, przepony, 
brzucha, ramion/, 
- wzbudza sympatię innych – uśmiechnięte 
osoby wydają się być ładniejsze, 
sympatyczniejsze i…atrakcyjniejsze. 
ZADANIE OBOWIĄZKOWE dla 
wszystkich; 
1. Zapoznaj się z materiałem wskazanym w 
linku 
2. Doceń uśmiech, jako pozytywną formę 
okazywania emocji i… śmiej się, gdy tylko 
masz okazję. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTN0hrId4gs 

  

 
Sportowe emocje 

Mam nadzieję, że  uczucie radości, 
satysfakcji i dumy z sukcesów Polskich 
sportowców   nie jest Ci obce. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0_cItppsuQ 

 
Kształtujemy wytrzymałość w domu 

 https://view.genial.ly/5ea69e6163183e0d94407e6e/horizont
al-infographic-review-untitled-genially 



 

 
Zasady asekuracji i samoasekuracji 

Wykonaj swoją rozgrzewkę. Ćwicz około 3-4 
minut. Zapoznaj się z zasadami asekuracji i 
samoasekuracji, które znajdują się w linku 
powyżej. Klikaj na odnośniki na zdjęciu 
interaktywnym i utrwalaj wiedzę.  

Powodzenia. 

https://view.genial.ly/5ec76b2f31834c0d95f47286/horizonta
l-infographic-diagrams-untitled-genially 

  



 

Wzmacnianie mm. brzucha. 
 

Wykonaj rozgrzewkę składającą się z 10 
ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ćwiczenia 
podobne do tych co wykonujemy na lekcji 
wychowania fizycznego, zrób je w miejscu. 
Przed wykonaniem ćwiczeń głównych, 
obejrzyj film motywacyjny znajdujący się w 
linku powyżej. 
Powodzenia  
Wykonaj ćwiczenia wzmacniające mm. 
brzucha. 
Ćwiczenia: 
- 2 x 15 skłony tułowia w leżeniu (brzuszki) 
- w leżeniu tyłem – przyciągnięcie do klatki 
piersiowej raz nogi prawej, raz nogi lewej – 
2 x 20 
- w leżeniu tyłem – nożyce – utrzymujemy 
nogi nad podłogą około 20-30 cm i 
wykonujemy nożyce – 2x20 s 
- Skip A – 40 s 
- Skip C- 40 s 
- Bieg w miejscu – 1 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=pmj4B9lXUGo 
 

  

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała 
w postawie stojącej 

 https://ewf.h1.pl/student/?token=3LJAxUOXRrICtSqRgXd
RdBVNmD8rU4nFiKHVyJqEBMY0egi6Bv 

Jak bezpiecznie spędzić wakacje w górach?  https://www.youtube.com/watch?v=PtRRK_A37m0 
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 
https://www.youtube.com/watch?v=QJRyLdDJaqw 

Bezpieczne wakacje  Konsultacje online 

 


