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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 kwietnia 2020 roku - WTOREK 

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. JĘZYK POLSKI Minimum słów, 
maksimum treści, czyli jak 
streszczać tekst. 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje. Dokonuje selekcji 
informacji.  
1.Nauczymy się, jak streszczać tekst, zastępować kilka słów 
jednym, zapisywać własnymi słowami najważniejsze informacje z 
tekstu. 
2.Ustnie zrób zadanie wstępne s. 262.  
3.Przeczytaj tekst pt. „Zadanie domowe” s.263-264. 
4.W zeszycie zapisz tylko odpowiedzi z P.1/264. 
5.Napisz P.2/265 i P. 3/265 w zeszycie. 
6.Przeczytaj informacje o streszczeniu s. 265. 
 

Podręcznik s. 262-265 

 

 

Odpowiedzi do zadania wstępnego sprawdź w 
Classroom. 

Joanna Baran 

2. HISTORIA  Zanim powstała Polska - 
utrwalenie. 

Dzień dobry!  
1.Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji  w średniowieczu na terenie 
dzisiejszej Polski żyły liczne plemiona słowiańskie. Najsilniejsze z 
nich  plemię Polan podporządkowało sobie pozostałe plemiona i 
w X wieku stworzyli państwo, które dało początek Polsce.  
Najstarszą osadą na terenie dzisiejszej Polski jest Biskupin.  
2. Uzupełnij zad 1,2,3,4 s. 88 i 89 w zeszycie ćwiczeń. 
3. Zad. 5 s. 89 dla chętnych. 
Przypominam, że minął termin przesyłania prac. Ci, którzy jeszcze 
nie przysłali zaległych prac, mają czas do jutra. Później wystawię 
oceny.  
Pozdrawiam! 
Mój adres ekarczewska0173@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:ekarczewska0173@gmail.com


3. TECHNIKA Rodzaje linii 
rysunkowych i ich 
zastosowanie. 

Cel: Uczeń, rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe, zna 
zastosowanie poszczególnych linii. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) do zeszytu 
„Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.” 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.54. 
3. Przerysuj do zeszytu tabelkę ze str. 54. 
4. Wykonaj w zeszycie ćw. 1  s.55 
5. Termin wykonania 21.04.2020. 

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

Podręcznik do techniki dla klasy 5 „Jak to działa?” 
Zeszyt do techniki. Linijka, ołówek. 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
wykonania ćwiczeń 
kształtujących 

Cel: Utrwalisz swoją wiedzę jak nazywać odpowiednie ćwiczenia 
kształtujące. 
1.Przypomnij sobie jakie znasz ćwiczenia kształtujące: 
https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/cwiczenia-ksztaltujace-w-
w 

2.Wykonaj krótki trening składający się z wybranych 
ćwiczeń kształtujących. 

https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/cwiczenia-
ksztaltujace-w-w 

 

Maryla Staszek 

5. INFORMATYKA Zasady tworzenia 
prezentacji oraz główne 
funkcje programu Power 
Point. Cz.2 

Proszę przeczytać punkt 3 i 4 na str. 66 -67, a 

następnie wykonać krótką prezentację zgodnie z 

rysunkami 3 i 4 str. 66-67. 

Prezentacje proszę przesłać do 08.04 

na pppawlas8@gmail.com 

Podręcznik, Power Point Przemysław 
Pawlas  

6. RELIGIA Pan Jezus umarł i 

zmartwychwstał dla 
naszego zbawienia. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
1. Zapisz do zeszytu temat z podręcznika s. 200. 
2. Przed nami bardzo ważne dni: Wielki Czwartek, Wielki 

Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela, nazywamy je 
Triduum Paschalne. ( zdanie pogrubionym drukiem 
zapisz do zeszytu) 

3. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku na s. 200, 
201,202,203,204 a następnie uzupełnij zad1 s. 69 i 70 w 
zeszycie ćwiczeń. 

4. Przypominam o zaległej pracy z religii tym, którzy 
jeszcze mi nie wysłali!.  

5. Z okazji zbliżających się świąt, życzę dużo zdrowia, wiele 
łask Bożych i błogosławieństwa Jezusa 
Zmartwychwstałego.  

Pozdrawiam! 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 
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