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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 maja 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  Powtórzenie wiadomości, 
cz.2 

Proszę o uzupełnienie karty pracy dołączonej do materiału i 
odesłanie na pppawlas8@gmail.com w terminie do 10.05 

Podręcznik, karta pracy Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Pole prostokąta i 
kwadratu. 

Cel: Uczeń zna miary pola. Zna wzór na obliczanie pola prostokąta 
i kwadratu. 
1. Zapisz temat Pole prostokąta i kwadratu. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 182 i 183. 

3. Zwróć szczególną uwagę na rysunki figur i opis (s. 182). 

4. Wykonaj ćwiczenie s. 182 (popatrz na jednostki). 

5. Narysuj prostokąt i kwadrat, zapisz obok wzór na obliczanie 
pola s. 183.                

Pamiętaj! Rysunki wykonaj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
6. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 s. 183.         
W obliczeniach zapisz wzór , obliczenie i poprawne jednostki. 

7. Termin wykonania 6.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 
Zeszyt do matematyki, podręcznik, przyrządy 
geometryczne. 

 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
7-cz.2 gramatyka.    

Powtarzam i utrwalam zagadnienia gramatyczne z rozdziału 7 
 
Na podstawie materiałów i informacji z poprzednich lekcji 
wykonam zadania powtórkowe z zeszytu ćwiczeń: 
4,5,6,7,8/88-89 
 
Wykonam również zadania powtórkowe na kartach pracy 
zamieszczonych na Classroom. Karty można wydrukować i wkleić 
do zeszytu, wykonać lub zapisać same odpowiedzi w zeszycie. 
 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Karty pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


4. JĘZYK POLSKI Jak wyrazy łączą się ze 
sobą? 
Poznajemy związki 
wyrazowe. 

Cel: Uczeń rozpoznaje związki wyrazowe w zdaniu, 
wyróżnia człon nadrzędny i podrzędny oraz typy związków.  

1.Przeczytaj tekst wstępny „Dlaczego słuchamy muzyki?” i 
uporządkuj wyrazy w rozsypankach „Zasłyszane od 
dorosłych” tak, by powstały logiczne wypowiedzenia. Zapisz 
je w zeszycie. 

2.Nastepnie przejdź do materiału w aplikacji Classroom i 
postępuj zgodnie z instrukcją. 

Podręcznik s. 238-240 

Zeszyt. 

Classroom. 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Czy znam swoją szkołę? Cel: Uczeń potrafi zbierać informacje o historii i tradycjach szkoły, 
wie z kim przeprowadzić rozmowę i jakie zadawać pytania, 
dostrzega rolę szkoły w życiu środowiska. 
*Zapoznaj się z materiałem w Classroom. 
 

Classroom Joanna Baran 



 


