
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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 wysokogórski 
Tatr. 

1. W poniedziałek o godzinie 9.00 zapraszam do aplikacji 
google dokument. 
2. Wyślę zaproszenia, które prawdopodobnie wyświetlą się 
Wam w powiadomieniach. 
3. Należy kliknąć wiadomość i dołączyć do dokumentu. 
4. Będziemy omawiać następujące zagadnienia : 
• położenie i podział Tatr 
• cechy krajobrazu wysokogórskiego 
• pogoda w górach 
• piętrowość roślinna 
• obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
• życie i zwyczaje mieszkańców Podhala 
• turystyka w Tatrach 

Podręcznik, Google document Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Szacowanie wyników 
działań na ułamkach 
dziesiętnych – zadania 
tekstowe. 

Cel: Uczeń umie szacować wyniki działań, rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z szacowaniem. 
1. Zapisz temat do zeszytu: Szacowanie wyników działań na 
ułamkach dziesiętnych - zadania tekstowe. 
2. Rozwiąż w zeszycie zad. 2 - 5 s. 170. 
3. Obejrzyj filmik – ułatwi rozwiązanie zadania 5, 
,https://www.youtube.com/watch?v=Wt2pAIg2noI&feature=emb
_rel_end 
 4. Termin wykonania 22.04.2020. 

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

 

Zeszyt do matematyki 
Podręcznik 
 
https://pistacja.tv/film/mat00140-szacowanie-
wynikow-dodawania-i-odejmowania-liczb-
dziesietnych?playlist=242 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2pAIg2noI&
feature=emb_rel_end 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Past simple- pytania 
szczegółowe typu WH-. 

Poznaję pytania szczegółowe rozpoczynające się od WHAT, 
WHEN, WHERE, WHO, WHY 
 
*Pod tematem lekcji wkleję lub przepiszę notatkę przygotowaną 
przez nauczyciela. 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Notatka przygotowana przez nauczyciela 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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*Na podstawie notatki wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
6,7,8/85 

4. JĘZYK POLSKI Sąd na Syzyfem. Cel: Uczeń wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach. 

1.Znasz już historię Syzyfa. Wiesz, jak się zachowywał, 
jakimi cechami się wyróżniał, jak został osądzony przez 
Zeusa. Czy nie była to zbyt surowa i okrutna kara? Wyobraź 
sobie, że Syzyf trafia przed oblicze sądu i teraz ty możesz 
osądzić jego postępowanie. Przeanalizuj rozprawę sądową z 
P. 4/270. Weź pod uwagę prawdopodobne argumenty 
oskarżyciela, obrońcy i samego Syzyfa. 

2.Napisz relację dziennikarza z przebiegu rozprawy P.5/271. 
Zdjęcie notatki wyślij 20 kwietnia na mail nauczyciela.   

 

Podręcznik s. 268-271. 

Zeszyt. 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Rodzina – praca i 
obowiązki jej członków 

Cel: Uczeń potrafi opowiedzieć o pracy swoich rodziców, 
dostrzega znaczenie odpowiedzialności rodziców i dzieci za 
szczęście rodzinne. 

Materiały w aplikacji Classroom. Joanna Baran 



 


