
Nauczyciel Zajęcia Poniedziałek typ czas Wtorek typ czas Środa typ czas Czwartek typ czas Piątek typ czas łącznie w 
minutach

łącznie w 
godzinach

Jarmułowicz Luiza Język angielski

Nature - wprowadzenie 
słownictwa (krajobraz). Uczeń 
potrafi posługiwać się 
słownictwem z zakresu 
tematyki krajobrazu, opisać 
krajobraz.

Wideolekcja 
w Teams 20 20 0h 20min

Kaczmarek Renata WDŻ

Temat: Wideolekcja 
/godz.14/ Moje dorastanie. 
Uczeń poznaje zmiany 
okresu dorastania. 

Wideolekcja w 
Teams 15 15 0h 15min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną zdolność 
motoryczną. Uczeń wykonuje i 
rozpoznaje ćwiczenia 
kształtujące wybraną cechę 
motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną 
zdolność motoryczną. Uczeń 
wykonuje i rozpoznaje 
ćwiczenia kształtujące 
wybraną cechę motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Poznajemy ćwiczenia 
kształtujące wybraną 
zdolność motoryczną. Uczeń 
wykonuje i rozpoznaje 
ćwiczenia kształtujące 
wybraną cechę motoryczną. 

Materiały w 
Librusie 20 60 1h 0min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych. Uczeń dzieli 
ułamki dziesiętne przez 
ułamki dziesiętne sposobem 
pisemnym.

Materiały w 
Librusie 25

Temat: Działania na 
ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych. Uczeń zamienia 
ułamki zwykłe na ułamki 
dziesiętne i odwrotnie, 
wykonuje działania na 
liczbach wymiernych z 
zastosowaniem reguł 
kolejności wykonywania 
działań.

Wideolekcja w 
Teams 25

Temat: Działania na 
ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych. Uczeń zamienia 
ułamki zwykłe na ułamki 
dziesiętne i odwrotnie, 
wykonuje działania na 
liczbach wymiernych z 
zastosowaniem reguł 
kolejności wykonywania 
działań.

Materiały w 
Librusie 25

Temat: Procenty a ułamki. 
Uczeń rozumie pojęcie 
procentu, zamienia procenty 
na ułamki dziesiętne i zwykłe 
oraz odwrotnie.

Wideolekcja 
w Teams 25

Temat: Procenty a ułamki: 
Uczeń odczytuje potrzebne 
informacje z diagramów 
procentowych oraz rozwiązuje 
zadania tekstowe związane z 
procentami.

Materiały w 
Librusie 25 125 2h 5min

Ndiaye Anna Religia

emat: Dziele się wiarą. Uczeń 
poznaje kolejna przypowieśc o 
Królestwie Bożym - 
przypowieśc o świetle i pisze 
własną przypowieść.

Materiały w 
Teams 15 15 0h 15min

Pawlak Edyta Zajęcia z wychowawcą

Rozmowa na temat 
spostrzeżeń o zdalnym 
nauczaniu i panującej 
epidemii.

Wideolekcja 
w Teams 25 25 0h 25min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia

Paprotniki. Uczeń wie, co to 
są paprotniki, zna ich 
budowę i to, jak się 
rozmnażają i jakie mają 
znaczenie. Zna przykłady 
gatunków

Materiały w 
Teams 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Muzyka

Instrumenty strunowe - 
podział. Uczeń zna budowę 
instrumentów strunowych 
oraz umie przydzielać je do 
poszczególnych grup.

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Plastyka

Wykonywanie dekoracji 
wielkanocnej. Uczeń wie, jak 
wykonać dekorację 
wielkanocną przy użyciu 
wskazanych materiałów.

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Technika

Właściwości metali. Uczeń 
potrafi omówić wiadomości o 
metalach i wykonać przy 
użyciu m.in. puszki 
aluminiowej i innych, 
potrzebnych materiałów 
marakas.

Materiały w 
Librusie 20 20 0h 20min

Stasiurka Łukasz Geografia

Temat: W wilgotnym lesie 
równikowym i w lesie strefy 
umiarkowanej Uczeń: 
wskazuje położenie 
poznawanych typów 
krajobrazów; odczytuje 
wartość temperatury 
powietrza i rozkład opadów 
atmosferycznych; 
przedstawia główne cechy 
krajobrazu; rozpoznaje 
rośliny i zwierzęta; 
prezentuje niektóre przykłady 
budownictwa poznawanych 
obszarów;

Materiały w 
Teams 15 15 0h 15min

Stasiurka Łukasz Historia

Temat: Społeczeństwo w 
czasach pierwszych Piastów 
Uczeń: opisuje 
społeczeństwo Polski 
pierwszych Piastów

Materiały w 
Teams 15

Temat: Rozbicie dzielnicowe 
Uczeń: umieszcza w czasie i 
przestrzeni Polskę okresu 
rozbicia dzielnicowego; 
opisuje przyczyny oraz 
wskazuje skutki rozbicia 
dzielnicowego; umieszcza w 
czasie najważniejsze 
wydarzenia związane z 
relacjami polsko-krzyżackimi 
oraz zagrożeniem najazdami 
tatarskimi w okresie rozbicia 
dzielnicowego; opisuje 
przemiany społeczne i 
gospodarcze, z 
uwzględnieniem ruchu 

 osadniczego

Materiały w 
Teams 15 30 0h 30min

Taszycka Magdalena Informatyka 0 0h 0min

Wasieleska Magdalena Języka polski

Pojęcie fabuły. Umiejętność 
ustalania kolejności zdarzeń i 
określania zależności między 
nimi (tekst O. Tokarczuk, 
Loteria). 

Materiały w 
Librusie 25

Rodzaje wypowiedzeń. 
Rozpoznawanie typów 
wypowiedzeń i stosowanie 
ich w praktyce językowej. 

Materiały w 
Librusie 25 Rodzaje wypowiedzeń. 

Ćwiczenia. 
Materiały w 

Librusie 25

Rytm. Rozpoznawanie 
elementów rytmizujących 
wypowiedzi (na podstawie 
tekstu M. Nazaretanki, 
Ballada o szczęściu). 

Materiały w 
Librusie 25 Rytm. Ćwiczenia. Materiały w 

Librusie 25 125 2h 5min

Wesołowski Bartosz Język angielski

Comparative  (Stopniowanie 
przymiotniów w stopniu 
wyższym). Uczeń poznaje 
zasady stopniowania 
przymiotników krótkich i 
długich w stopniu wyższym 
stopniowania przymiotników 
oraz w jaki sposób je 
rozpoznawać. Uczeń 
dowiaduję sie także w jakich 
sytuacjach jest to 
wykorzystywane.

Wideolekcja w 
Teams 20 20 0h 20min

Worach Marcin Informatyka

Temat: Praca w programie 
Scratch. Kotek goni myszkę.
Zapoznanie się z 
możliwościami programu 
Scratch tj. kierowanie 
postacią (strzałki, WSAD) 
oraz podążanie za kursorem 
(wskaźnikiem myszki).
Tworzenie pierwszej prostej 
gry z wieloma postaciami.

Wideolekcja w 
Teams 25 25 0h 25min
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Tygodniowy zakres treści - klasa 5 - 30.03 - 03.04


