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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. Lekcji 
wg. 

planu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do wykorzystania, 
linki do stron edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1. GEOGRAFIA  Krajobraz rolniczy 
Wyżyny Lubelskiej 

Proszę zalogować się w poniedziałek 30.03 o godzinie 09.00 na 

swoją pocztę gmail. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, proszę o założenie i 

przesłanie adresu. Koniecznie na gmail.com. 

W powiadomieniach na poczcie będzie znajdował się 

udostępniony przeze mnie dokument, to którego należy dołączyć. 

Proszę o bezwzględne  dotrzymanie terminu. Jeżeli jest jeszcze 

jakaś osoba, która nie podała mi swojego adresu gmail proszę 

przesłać na pocztę sppalecznica@gmail.com. Proszę o 

potraktowanie sytuacji poważnie, gdyż to pozwoli nam sprawnie 

i przyjemnie pracować :) 

Informacje dotyczące każdej przyszłej lekcji umieszczam na 

bieżąco w tabelce. 

 

 

Podręcznik, Google dokument. Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Rozwiązywanie zadań z 
treścią dotyczące 
mnożenia i dzielenia 
ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100, 1000 ... 

Rozwiąż zadania 3 i 4 str. 156 oraz zad. 3 i 4 str. 158. Zwróć 
szczególną uwagę na zadanie 4 str.158 (skup, sprzedaż). 

Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

Hobbies and interests- 
zainteresowania i hobby. 

Przepiszę tabelkę ze strony 76 podręcznika - Phrase book i z 
użyciem słownika przetłumaczę zapisane tam zdania.  
Na podstawie informacji z tabelki wykonam zadania z zeszytu 
ćwiczeń 2,3/74; 6/75. Dla chętnych 7,8/75. 
Uczę się na bieżąco słówek ze słownika ze strony 78 w 
podręczniku. 
 

Podręcznik. 
Zeszyt ćwiczeń.   

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. JĘZYK POLSKI Jak zbudować Kupścia? 
Instrukcja. 

(zapisz do zeszytu) 

Cel: Uczeń omawia funkcje elementów konstrukcyjnych 
utworu. Wyszukuje w tekście informacje. 

1.Przeczytaj tekst pt. „Kupść” s. 244-249. 

2.Ułóż pytania do tekstu P. 1/249. 

Podręcznik s. 244-249. 

 

 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
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3. Zastanów się, dlaczego wyrazy typu Ciotka, Pociotek 
pisane są wielką literą? W jaki sposób motto nawiązuje do 
treści utworu? Ustnie P. 2,3/249. 

4. Przeczytaj informacje o instrukcji s.249 i 250. Zanotuj w 
zeszycie, co jest celem instrukcji, jaka powinna być, jaką 
może mieć formę, jak należy ją pisać.  

 

*** Zadanie dla chętnych 

 Zapoznaj się z instrukcją składania serwetki w liść 
palmowy (s. 250). Postępuj zgodnie z instrukcją. 
Udało się? Udekoruj stół na rodzinny obiad. 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Zachowanie (w szkole) i 
poza szkołą… czyli – moje 
zachowanie w domu. 

Cel: Uczeń potrafi spojrzeć na swoje zachowanie w różnych 
sytuacjach.  Wie, jak chronić się przed koronawirusem.  
1. Na pewno już dużo wiesz, jak chronić się przed chorobami, 
dbać o swoje zdrowie i higienę osobistą. Pamiętaj, by 
przestrzegać tych zasad. Rozmawiaj na ten temat z rodzicami. 
2. Możesz obejrzeć krótki filmik, by móc przeanalizować swoje 
zachowania w tak nietypowej sytuacji.  

3.Pamiętaj, zostań w domu, nie spotykaj się z rówieśnikami. 

https://www.youtube.com/watch?v=BOu6SW3oE5
0&feature=youtu.be 

 

Joanna Baran 

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze i opiekuńcze. 

https://www.youtube.com/watch?v=BOu6SW3oE50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BOu6SW3oE50&feature=youtu.be


 

 


