
5A 
ŚRODA – 4.11.2020 

1 8.00 - 8.45 geografia 

Temat: Co to jest krajobraz?  
Cel: Wiem, czym jest krajobraz i jakie są jego rodzaje. Znam pasy rzeźby terenu w Polsce oraz ich charakterystyczne 
cechy  
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy na temat krajobrazu i jego rodzajów. Poznasz pasy rzeźby terenu w Polsce oraz 
dokonamy krótkiej ich charakterystyki. 
Zapraszam na lekcję online wg planu  
Gorąco pozdrawiam  
Michał Marchlewski 

2 8.50 - 9.35  technika 

Temat: But na mikołajkowe prezenty – plan pracy, wykrój.  
Cel: Ustawiam w odpowiedniej kolejności czynności technologiczne, aby uzyskać plan pracy. Stosuję zasady bhp w 
praktyce.  Dobieram odpowiednie materiały do zleconego zadania na podstawie ich cech i właściwości. 
Dzień dobry.  
Na dzisiejszej lekcji wykonamy plan pracy w celu wykonania „buta na mikołajkowe prezenty” oraz wykonamy 
odrysowanie szablonu na materiale i wykrój. 
Zapraszam 
Jacek Kalinowski 

3 9.40 - 10.25 WF 

Temat: Taniec “Makarena”. 
Cel: Potrafię zatańczyć “Makarenę”. 
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe. 
Poniżej zamieszczam link do dzisiejszej lekcji. Razem z dziećmi na filmiku postaraj się zatańczyć „Makarenę”:  
a) https://www.youtube.com/watch?v=i1im74-XgYA , 
b) https://www.youtube.com/watch?v=iZ2e-xT81JA 
Do miłego zobaczenia!!!  
Agnieszka Filipiak 

4 10.35 - 11.20 j. polski 

Temat: Patrzę i opisuję. 
Cel: Bogacę słownictwo. 
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Jeśli nie możesz w niej uczestniczyć, otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 
29 i wykonaj po kolei zadania dotyczące opisu pejzażu. Jest ich niewiele, ale są ważne, bo dzięki nim wzbogacisz 
słownictwo, a dodatkowo powtórzysz części mowy. 
Życzę miłego dnia. 
Anna Kondratowicz 

  



5 11.40 - 12.25 

INF gr. 1 

Temat: Patyczaki w ruchu – pierwsze kroki w Pivot Animator 
Cel: potrafię utworzyć prostą animację. 
Drodzy Uczniowie!!!  
Dziś poznacie program Pivot. Dzięki dostępnym w nim opcjom będziemy wprawić w ruch nie tylko całe obiekty, lecz 
także poszczególne ich części. 
Jeśli masz możliwość zainstaluj program przed lekcją. Instrukcję znajdziesz w zespole na Teams. 
Do zobaczenia! Monika Marciniak 

ANG gr. 2 

Temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia utrwalające. 
Cel: potrafię stosować rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z ‘some’, ‘any’, ‘how much…?’oraz ‘howmany…?’. 
Na dzisiejszej lekcji przekonamy się, czy potraficie rozróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, wykonamy 
wspólnie oraz omówimy zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 16 i 17. Do zobaczenia na lekcji online.  
Anna Krychowiak 

6 12.45 - 13.30 historia 

Temat: Imperium Aleksandra Wielkiego. 
Cel: poznam podboje Aleksandra Wielkiego oraz zmiany kulturowe, które one przyniosły. 
Na dzisiejszej lekcji omówimy powstanie i upadek imperium Aleksandra Wielkiego oraz dowiecie się na czym 
polegała hellenizacja. 
Trzymajcie się zdrowo! 
Joanna Skocińska! 

 
  



5B 
ŚRODA – 4.11.2020 

2 8.50 - 9.35  WDŻ T: Zrozumieć siebie i innych. (lekcja dla grupy chłopców) Cel: Uświadomienie konieczności stawiania sobie granic i 
dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Zapraszam na lekcje online! M. Cesarz 

3 9.40 - 10.25 WF 

Temat: Ćwiczenia kształtujące wszystkie grupy mięśniowe. 
Cel: Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia w odpowiednim tempie i czasie.  
Drodzy uczniowie wykonajcie zestaw ćwiczeń, który zaprezentowany jest w poniższym linku.  
Zestaw ćwiczeń wykonajcie w trzech seriach, pomiędzy którymi zróbcie 1 minutę przerwy.  
https://www.youtube.com/watch?v=zCPaKDSGIDk&t=9s 
Powodzenia!!! 
Iwona Lipecka 

4 10.35 - 11.20 technika 

Temat: Jesienny obrazek – praca wytwórcza. 1z2 
Cel: Prawidłowo dobieram materiały do wykonania pracy. Stosuję zasady bhp w praktyce. Czytam ze zrozumieniem 
instrukcję.   
Dzień dobry.  
Na dzisiejszej lekcji rozpoczniemy pracę nad „jesiennym obrazkiem” przedstawionym na stronie 12 w podręczniku. 
Przypomnimy zasady bhp podczas obsługi ostrych narzędzi oraz sposoby zabezpieczania powierzchni roboczych.  
Pozdrawiam Jacek Kalinowski 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Wielokrotności. 
Cel: Potrafię wskazać kolejne wielokrotności danej liczby, wspólne wielokrotności liczb oraz NWW dwóch liczb 
naturalnych. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy znajdować wielokrotności liczb. Następnie będziemy poszukiwać wśród nich wspólnych 
wielokrotności dla dwóch liczb. Nauczymy się znajdować najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch różnych liczb 
naturalnych. Rozwiążemy zadania z podręcznika 3, 4 i 5 str. 62. Następnie rozwiążemy zadania z zeszytu ćwiczeń:  
4, 5, 6, 7 i 8 str. 25. 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

6 12.45 - 13.30 j.polski 

Temat: Czego dowiedzieliśmy się o rzeczownikach? 
Cel: rozpoznaję rzeczowniki własne, pospolite, konkretne i abstrakcyjne, rzeczowniki własne zapisuję dużą literą. 
Na dzisiejszej lekcji utrwalimy podział rzeczowników na własne i pospolite oraz konkretne i abstrakcyjne. Wykonamy 
ćwiczenia umieszczone w plikach nateams. 
Zapraszam na lekcję online według planu. 
Pozdrawiam serdecznie, Wasza polonistka – Żaneta Kowalska 

  



7 13.50 - 14.35 biologia 

Temat: Składniki chemiczne organizmów. 
Cel: Potrafię wymienić składniki wchodzące w skład organizmu oraz określić rolę wody, soli mineralnych, cukrów, 
białek, tłuszczów i DNA w organizmach. 
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się z czego tak naprawdę składa się nasz organizm. Porozmawiamy 
też o tym, w jakich pokarmach odnajdziemy cukry, białka i tłuszcze oraz jaką rolę pełnią one w organizmie człowieka. 
Zrozumiecie również, dlaczego woda jest niezbędna do życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Skorzystamy z 
podręcznika str. 25-28, filmów edukacyjnych oraz zeszytu ćwiczeń str. 18 i 19. 
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :)   
Joanna Mytlewska 

 


