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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  31 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 Różne formy wypowiedzi 
– instrukcja. 
(zapisz jak zwykle w 
zeszycie) 

Cel: Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające proste informacje – 
instrukcję. (III.1.3) 

1.Wiesz już, co to jest instrukcja, co jest jej celem, jaka 
powinna być, jaką może mieć formę i jak należy ją pisać.  

Przeczytaj jeszcze informacje w „ramkach” w  zeszycie 
ćwiczeń s. 35 i 36. 

2.Zrób ćwiczenia 1-3 s. 35-37 w zeszycie ćwiczeń. 
3.Zdjęcie ćwiczenia 3/37 prześlij do nauczyciela. Pamiętaj, by 
wyraźnie pisać. Termin 31 marca. 

Zeszyt ćwiczeń s. 35-37. 

 

 

 

*** zadanie dla chętnych 

Ćw. 4/37 

Zdjęcie przyślij razem z pracą domową 31.03.2020. 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Dwa style: romański i 
gotycki 

Witam! 
1. Zapisujecie w zeszycie temat: Dwa style: romański i 

gotycki. 
2. Zapisujecie  w zeszycie pod tematem. Średniowiecze 

trwało od  
V do XV wieku. Główne cele sztuki średniowiecznej to: 
- głoszenie chwały bożej, 
- wyjaśnienie zasad wiary, 
- przybliżenie ludziom postaci i historii biblijnych, 

           3. Uzupełniacie zadanie 1,2,3,4,5 s.84 i 85 w zeszycie 
ćwiczeń. 
        4. Wykonane zadania z ćwiczeń proszę przesłać w formie 
zdjęcia  lub skanu do 02.04.2020 roku na adres 
ekarczewska0127@gmail.com 

      Pozdrawiam ! 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA Elementy rysunku 
technicznego. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.53. 
Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 2 s.53 oraz ćw. 3 s. 54. 
 

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

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:ekarczewska0127@gmail.com


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
kształtowania zdrowych 
nawyków 

Cel: Dowiesz się jak rozumie się dzisiaj pojęcie zdrowia oraz 
utrwalisz sobie zasady dbania o zdrowie. 
1.Przeczytaj co to jest WHO: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdro
wia 
2.Zastanów się jak rozumiesz definicję zdrowia: ”Zdrowie – stan 
pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie 
tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. 
dobrostan subiektywny).” 

3.Zastanów się nad tym jak możesz zadbać o zdrowie swoje 
oraz swoich bliskich. Wypisz 6 pomysłów . 

dot.pkt1 : 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Org
anizacja_Zdrowia 
 

 

Maryla Staszek 

5.  RELIGIA Kim jest Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Zapiszcie proszę temat w zeszycie: Kim jest Jezus 

Chrystus. 
 ( podkreślamy na fioletowo ponieważ przeżywamy 
Wielki Post) 

2. W dzisiejszej katechezie poszukamy dowodów na 
potwierdzenie prawdy, że Jezus Chrystus żył i nauczał. 

3. Przeczytajcie wiadomości z podręcznika s. 120-121 i na 
podstawie tekstu uzupełnijcie zad 1 w zeszycie ćwiczeń. 

4. Proszę wykonane zadanie przesłać w formie zdjęcia na 
adres 
ekarczewska0127@gmail.com  - termin 02. 04.2020 

Pozdrawiam! 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta 
Karczewska 

6. INFORMATYKA Zasady tworzenia 

prezentacji oraz główne 

funkcje programu Power 

Point 

 

  

1.       Proszę o przeczytanie dwóch pierwszych punktów 

tematu  „Tekst i obraz” na str 62-65. 

2.       Proszę obejrzeć film 

instruktarzowy https://www.youtube.com/watch?v=f

gfViofnLyg 

3.       Proszę wybrać motyw  i utworzyć tytuł. 

Wykonane zadanie proszę wysłać na moją 

pocztę pppawlas8@gmail.com 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu 

zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 

  

Zrzut ekranu -

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

Wysyłanie emaila z załącznikiem -

Podręcznik, filmy instruktażowe Przemysław 
Pawlas 
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 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

Jeżeli nie macie pakietu Microsoft Office można ściągnąć i 

zainstalować darmowy pakiet Open Office, który ma narzędzia 

analogiczne do Microsoft Office 

  

Jak zainstalować Open 

Office: https://www.youtube.com/watch?v=LWHp-5K7Z-w 

 

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=G6B7jsh9em0
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