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KLASA V
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK

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

Nr lekcji Środki dydaktyczne, pomoce do
Nauczyciel

wg Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania wykorzystania, adresy stron, portali,
nadzorujący

planu ćwiczenia interaktywne, linki

1 JĘZYK POLSKI
Król Salomon i więźniowie. 
Pisownia wyrazów z rz, z, 
ch, h.

1. Powtórzenie zasad ortograficznych.
2. Notatka na temat zasad ortograficznych (plakat) – 

rz, ż, ch, h.
Polecenia w zeszycie ćwiczeń.

Podręcznik: str. 221
Zeszyt ćwiczeń: str. 112-119.

www.dyktanda.net Joanna
Baran

2 GEOGRAFIA Środowisko geograficzne 
Polski

Samodzielne wykonanie ćwiczeń interaktywnych w celu 
przypomnienia i utrwalenia wiadomości na temat środowiska 
przyrodniczego i granic administracyjnych Polski

https://www.purposegames.com/
game/wojewodztwa-polski-quiz

https://www.purposegames.com/game
/sasiedzi-polski

https://www.purposegames.com/game
/1db6e9cea6

Przemysław
Pawlas

3 krzyżówka
Elżbieta

Karczewska

HISTORIA Kościół w średniowieczu Proszę ułożyć krzyżówkę do hasła BENEDYKTYNI posługując się
wiadomościami z tematu ,, Kościół w średniowieczu”

4 J. ANGIELSKI T:Utrwalenie czasu Past
Simple czasowników

regularnych w zdaniach
twierdzących.

Zestawy ćwiczeń interaktywnych oraz notatki 
z przeprowadzonych lekcji utrwalających treści z podstawy

programowej.

Pamięciowe utrwalenie słownictwa z rozdziału 6.

Termin: do 20 marca.

http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-

03.html?

fbclid=IwAR1SoPM6BhTG4880X8QNQ4H1XxT_FJ-

ajb774_WcbwNHdTovL1O-f4XVDYw#.XnJCEi2BhN1

https://angielskispzbaszyn.wordpress.com/

2018/04/06/klasa-5-cwiczymy-czasowniki-

regularne-past-simple/?

Małgorzata
Grzegorczyk

https://angielskispzbaszyn.wordpress.com/2018/04/06/klasa-5-cwiczymy-czasowniki-regularne-past-simple/?fbclid=IwAR10qSMXuryg5sz_R_J_T156vgF-3SVVipphUMY53rUumX8dCFE9IwB4s00
https://angielskispzbaszyn.wordpress.com/2018/04/06/klasa-5-cwiczymy-czasowniki-regularne-past-simple/?fbclid=IwAR10qSMXuryg5sz_R_J_T156vgF-3SVVipphUMY53rUumX8dCFE9IwB4s00
http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-03.html?fbclid=IwAR1SoPM6BhTG4880X8QNQ4H1XxT_FJ-ajb774_WcbwNHdTovL1O-f4XVDYw#.XnJCEi2BhN1
http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-03.html?fbclid=IwAR1SoPM6BhTG4880X8QNQ4H1XxT_FJ-ajb774_WcbwNHdTovL1O-f4XVDYw#.XnJCEi2BhN1
http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-03.html?fbclid=IwAR1SoPM6BhTG4880X8QNQ4H1XxT_FJ-ajb774_WcbwNHdTovL1O-f4XVDYw#.XnJCEi2BhN1
https://www.purposegames.com/game/1db6e9cea6?fbclid=IwAR22isRjGZ4Ko3aIEvxsVgOF7qnnqJy37IvmJSoHmbUWXihtcKOph-oRaLk
https://www.purposegames.com/game/1db6e9cea6?fbclid=IwAR22isRjGZ4Ko3aIEvxsVgOF7qnnqJy37IvmJSoHmbUWXihtcKOph-oRaLk
https://www.purposegames.com/game/sasiedzi-polski?fbclid=IwAR1bpHLZLRQAJr_QKHnNaIZBMDrPUmhR68swsKJyi3g3HqwYZDz2Pt-LGow
https://www.purposegames.com/game/sasiedzi-polski?fbclid=IwAR1bpHLZLRQAJr_QKHnNaIZBMDrPUmhR68swsKJyi3g3HqwYZDz2Pt-LGow
https://www.purposegames.com/game/wojewodztwa-polski-quiz?fbclid=IwAR358VOdzxTI7MAS6essgoIzpUZexG-P4DPnl0KaLJZurvyGT_sf44VOTEU
https://www.purposegames.com/game/wojewodztwa-polski-quiz?fbclid=IwAR358VOdzxTI7MAS6essgoIzpUZexG-P4DPnl0KaLJZurvyGT_sf44VOTEU
http://www.dyktanda.net/
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


fbclid=IwAR10qSMXuryg5sz_R_J_T156vgF-

3SVVipphUMY53rUumX8dCFE9IwB4s00

5 MATEMATYKA „Liczby dziesiętne” Zad. 5 – 9 str. 57
Zeszyt ćwiczeń cz.1  Anastazja Szczygieł

https://angielskispzbaszyn.wordpress.com/2018/04/06/klasa-5-cwiczymy-czasowniki-regularne-past-simple/?fbclid=IwAR10qSMXuryg5sz_R_J_T156vgF-3SVVipphUMY53rUumX8dCFE9IwB4s00
https://angielskispzbaszyn.wordpress.com/2018/04/06/klasa-5-cwiczymy-czasowniki-regularne-past-simple/?fbclid=IwAR10qSMXuryg5sz_R_J_T156vgF-3SVVipphUMY53rUumX8dCFE9IwB4s00


6 INFORMATYKA

Programowanie w języku 
Scratch

Utrwalenie podstaw programowania w języku Scratch poprzez 
obejrzenie filmu instruktażowego odnoszącego się do omawianych 
tematów 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=9zM95ti2K2c&fbcli
d=IwAR2AbH5aHXzfH
s2u6iZkS3flAZgPBWP
EFO0dwPnfJe1bQX3O
Z3ICu8op9V4

Przmysław 
Pawlas

7 WYCHOWANIE

FIZYCZNE

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=9zM95ti2K2c&fbclid=IwAR2AbH5aHXzfHs2u6iZkS3flAZgPBWPEFO0dwPnfJe1bQX3OZ3ICu8op9V4
https://www.youtube.com/watch?v=9zM95ti2K2c&fbclid=IwAR2AbH5aHXzfHs2u6iZkS3flAZgPBWPEFO0dwPnfJe1bQX3OZ3ICu8op9V4
https://www.youtube.com/watch?v=9zM95ti2K2c&fbclid=IwAR2AbH5aHXzfHs2u6iZkS3flAZgPBWPEFO0dwPnfJe1bQX3OZ3ICu8op9V4

