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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 marca 2020 roku - CZWARTEK 

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. HISTORIA Sztuka Średniowiecza. Dzień dobry! 
1. Zapisz w zeszycie temat: Sztuka Średniowiecza. 
2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 153-157 
3. Zapisz w zeszycie: W średniowieczu wykształciły się dwa style 
architektoniczne: romański i gotycki 
Cechy stylu romańskiego to: ( zapisz 3 cechy na pdst. wiadomości 
s. 154) 
Cechy stylu gotyckiego to: (zapisz 3 cech na pdst. wiadomości s. 
155) 
4.Otwórz poniższy link i spróbuj pogrupować budowle 
https://learningapps.org/1823669 
 

Podręcznik 
 
https://learningapps.org/1823669 

 

Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Kto, dla kogo i o czym 
śpiewa kołysankę?   

(przepisz do zeszytu) 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim: zdrobnienie. 
Wyszukuje w tekście informacje. 
1.Zapoznaj się z utworem pt. „Kołysanka dla Okruszka”. 
2.Przeczytaj informacje na temat zdrobnienia (s. 237) i zrób 
własną notatkę do zeszytu. Weź pod uwagę, co zdrobnienie 
oznacza i co może wyrażać.  
Wypisz zdrobnienia z „Kołysanki dla Okruszka”. 
3. Zastanów się, kto jest nadawcą i odbiorcą tekstu. Zapisz w 
zeszycie: 
- P. 1/236 i P. 2/237. 

Podręcznik s. 236-237. 

 

SłuchApka  

lub 
https://www.youtube.com/watch?v=MaSxeIjbKB8 

 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 
100, 1000 ... 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 154 i 155.  
 
Jeśli to możliwe obejrzyj filmiki dotyczące mnożenia i 
dzielenia liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000 
(epodręcznik).  
 
Rozwiąż zadania 1- 4 str. 65 w zeszycie ćwiczeń. 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-
liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DQVk7e4Jm 

 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń cz.1. 

 

 
 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://learningapps.org/1823669
https://learningapps.org/1823669
https://www.youtube.com/watch?v=MaSxeIjbKB8
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DQVk7e4Jm
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DQVk7e4Jm


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Bezpieczeństwo w 
aktywności fizycznej 

Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego. 
Uczeń korzysta ze sprzętu sportowego zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

http://scholaris.pl/zasob/109708 

http://scholaris.pl/zasob/109708 Maryla Staszek 

5. RELIGIA Poznaję ojczyznę 
Mesjasza 

Witam! 
1.Zapisz w zeszycie temat: Poznaję ojczyznę Mesjasza. 
2. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 116-117. 
3. Zapisz w zeszycie wydarzenia z życia Jezusa, które miały 
związek z następującymi miejscami: Betlejem, Nazaret, 
Jerozolima, Rzeka Jordan. (Przykład: Kana Galilejska- pierwszy 
cud- zamiana wody w wino) 
4. Zapraszam do codziennej ufnej modlitwy w różnych intencjach. 
Wykorzystajcie swoje modlitewniki - książeczki do nabożeństwa, 
w których znajdziecie modlitwy na różne okazje. Przypominam, że 
w modlitewnikach znajdują się poszczególne stacje Drogi 
Krzyżowej, do których rozważania  zachęcam. Pozdrawiam i życzę 
dużo zdrowia. 

 

 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. 

http://scholaris.pl/zasob/109708
http://scholaris.pl/zasob/109708


 


