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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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  Powtórzenie wiadomości, 
cz. 1 

Proszę o uzupełnienie karty pracy dołączonej do materia łuna 
classroom i odesłanie na pppawlas8@gmail.com w terminie do 
30.04 

Podręcznik, karta pracy Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Działania na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych 
(cd.). 

Cel: Uczeń umie porównywać ułamki zwykłe z ułamkami 
dziesiętnymi. Umie wykonać wykonywać działania na liczbach 
wymiernych dodatnich. 
1. Zapisz temat Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 
(cd.). 
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 5 - 10 s. 80. 

Termin wykonania 29.04.2020. 

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

 

Zeszyt do matematyki 
Zeszyt ćwiczeń 
 
 
 

 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Opisujemy ulubiony 
sport i poznajemy 
wyrażenie „have to”.   

Poznaję wyrażenie „have to”. 
 
*Przeczytam Form Explorer w podręczniku na str. 89 ( są to 
wskazówki, w jaki sposób krótko i zwięźle napisać parę zdań 
opisujących nasz ulubiony sport. Na poprzedniej lekcji dostaliście 
ode mnie wzór w postaci kilku zdań, które mieliście uzupełnić 
wybranym sportem i słownictwem z poprzedniej lekcji) 
*Z zeszytu ćwiczeń wykonam: 
5,6,8/87 
*przepiszę do zeszytu krótką notatkę zamieszczoną na 
Classroom dotyczącą czasownika „have to”. 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. JĘZYK POLSKI Czym się różni zdanie 
pojedyncze rozwinięte od 
zdania nierozwiniętego? 

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje 
składniowe w wypowiedzeniach. Rozpoznaje w tekście typy 
wypowiedzeń: zdanie pojedyncze. 
1. Wiesz już, co to jest podmiot, orzeczenie i zdanie pojedyncze. 

Classroom – prezentacja. 

Zeszyt. 

Zeszyt ćwiczeń 3/84, 4/85, 5/85. 

Joanna Baran 
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Naucz się tego. 
2. Dzisiaj nauczysz się, co to jest określenie. Czym różni się 
zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego. 
3. Zapoznaj się z materiałem w Classroom i postępuj zgodnie z 
instrukcją.  

4. Następnie sprawdź, co słychać u Elizki , czyli wykonaj 
ćwiczenia: 3, 4, 5/84, 85. 

Jeśli masz wątpliwości, prześlij pracę do sprawdzenia.  

 

(Podręcznik s. 227-229) 

 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Majowe święta. 
Znaczenie uroczystości w 
naszym życiu. 

Cel: Uczeń zna niektóre uroczystości i uczestniczy w nich, 
potrafi stosownie do uroczystości lub imprezy ubrać się i 
prawidłowo zachować. 
*Zapoznaj się z informacjami od wychowawcy w aplikacji 
Classroom. 

 

Materiały w aplikacji Classroom. Joanna Baran 



 


