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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  24 marca 2020 roku - WTOREK 

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. JĘZYK POLSKI Czytamy wybraną książkę 
lub „Tajemniczy ogród”. 

--- https://lektury.gov.pl/lektura/tajemniczy-ogrod 

 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Miasto i wieś w 
Średniowieczu – 
utrwalenie. 

Na podstawie ikonografiki s. 144-145 odpowiedz na następujące 
pytania. 

1. Jak nazywał się centralny plac w mieście? 
2. Gdzie władze miasta miały swoją siedzibę? 
3. Co było najokazalszą budowlą w mieście? 
4. Jaką funkcję pełnił mury obronne? 
5. Jak wyglądały wiejskie chaty i jaką pełniły funkcję? 

podręcznik Elżbieta 
Karczewska  

3. TECHNIKA Jak powstaje rysunek 

techniczny? 

 

Podręcznik str.50,  

SPRAWDŹ SIĘ – notatkę zapisz w zeszycie. 

Ćwiczenie 7 str. 50 wykonaj na kartce A4 

Podręcznik do techniki dla klasy 5 „Jak to działa?” 
Zeszyt do techniki. Kartka A4. 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie 
umiejętności tworzenia 
układów gimnastycznych 
do wybranej muzyki. 
 

 

Stwórz i zaproponuj rodzicom, rodzeństwu swój własny 
układ gimnastyczny. 

Podstawowe kroki w aerobiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo 

 

Maryla Staszek  

5. INFORMATYKA     

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://lektury.gov.pl/lektura/tajemniczy-ogrod
https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo


      

6. RELIGIA Wielki Post – utrwalenie. https://learningapps.org/2051932 
 
https://learningapps.org/4591065     -uzupełniony tekst wpisz do 
zeszytu 

 

ćwiczenia utrwalające Elżbieta 
Karczewska  

 

 
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://learningapps.org/2051932
https://learningapps.org/4591065

