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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 kwietnia 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  Krajobraz Wyżyny 
Krakowsko- 
Częstochowskiej 

Proszę o przeczytanie tematu 17, a następnie o 
obejrzenie 
filmu https://www.youtube.com/watch?v=75p-B5iDQvo 
Po zapoznaniu się z tematem proszę uzupełnić kartę 
pracy dołączoną do materiału na Google classroom. 
Proszę o wysłanie na pppawlas8@gmail. com do 09.04 

Podręcznik,  

https://www.youtube.com/watch?v=75p-
B5iDQvo 

karta pracy 

Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 
naturalne. 

Cel: jak dzielić w pamięci liczby dziesiętne przez liczby naturalne,  
w jakich sytuacjach można potrzebować dzielenia liczb 
dziesiętnych przez liczby naturalne. 
1. Zapisz temat do zeszytu „Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne.”. 
2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 164 i 165. 
3.Ustnie wykonaj ćwiczenie s. 164. 
4. Zwróć szczególną uwagę na przykłady wyróżnione na zielono (s. 
164 i165). 
4. Zapisz je w zeszycie definicję „ Dzieląc sposobem pisemnym 
ułamek dziesiętny … (s. 165). 
5. Obejrzyj filmiki. 
6. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 str. 73 oraz zad. 4-7 s. 
74. 
7. Termin wykonania 06.04.2020. 

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

Podręcznik 
Zeszyt do matematyki 
Zeszyt ćwiczeń 
 
https://pistacja.tv/film/mat00187-dzielenie-liczb-
dziesietnych-przez-liczby-naturalne?playlist=299 
 

 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

The Crystall Ball Mystery: 
You are under arrest!- 
rozmawiamy o 
przeszłości. 

Czytamy dialog: zadanie 1/84 
Na podstawie dialogu w zeszycie rozwiązujemy zad.2/84 
Zeszyt ćwiczeń: 1/82 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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4. JĘZYK POLSKI Jak walczyć z 
przyzwyczajeniami? 
Zdrowe przepisy na małe 
desery.  

 

Cel: Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające proste 
informacje – przepis kulinarny. 
1.Wiesz już, jak napisać instrukcję. Zasady tworzenia przepisu 
kulinarnego poznaliśmy w klasie IV. Przypomnij to sobie i 
przeczytaj informacje na str. 259.  
Przepis jest rodzajem instrukcji. Powinien zawierać takie 
elementy jak: nazwa potrawy, składniki, czasami czas i przybory 
kuchenne, koniecznie sposób wykonania. 
2.Czym zastąpić ulubiony batonik? W zeszycie napisz przepis na 
deser ze zdrowych produktów. 
Pracuj samodzielnie. Pamiętaj o jednakowej formie czasownika. 

Zdjęcie pracy prześlij 6lub 7 kwietnia. Smacznego pisania  

Podręcznik str. 259. 

 

Zeszyt. 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Święta Wielkanocne w 
moim domu. 

Uczeń: potrafi złożyć życzenia świąteczne, napisać tekst życzeń, 
odczuwać radość świątecznego nastroju. 
1.Zaloguj się w aplikacji Classroom dla tych zajęć. Zapoznaj się z 
informacjami od wychowawcy. 

Materiały w aplikacji Classroom. Joanna Baran 



 


