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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  21 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 Jaki utwór nazywamy 
bajką? 

Cel: Uczeń rozpoznaje czytany utwór jako bajkę oraz wskazuje 
jego cechy gatunkowe. 
Nauczysz się, co to jest bajka, ale nie chodzi o bajkę w telewizji… 
tylko utwór literacki  
1.Przyjrzyj się rysunkom w zadaniu wstępnym i powiedz, z jakimi 
cechami kojarzone są te zwierzęta (np. pszczoła – pracowitość). 
2.Przeczytaj zamieszczone w podręczniku bajki Ignacego 
Krasickiego, pamiętaj o przypisach, które wyjaśniają trudne 
słowa. Możesz skorzystać z aplikacji SłuchApka. 
2.Na podstawie informacji w podręczniku s. 226 w zeszycie zrób 
notatkę według własnego pomysłu. Potrzebne dane są przede 
wszystkim w drugiej ramce. Napisz, co to jest bajka, kim są 
bohaterowie, czyje cechy uosabiają, co bajka zawiera.  
 

Podręcznik s.223-226. 

SłuchApka. 

Zeszyt. 

 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Mieszko I w obronie 
granic. 

Witam! 
Na ostatniej lekcji dowiedzieliście się, że Mieszko I to pierwszy 
historyczny władca Polski, który przyjął chrzest wraz z całym 
krajem.  
Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób Mieszko I powiększał granice 
naszego kraju.  
1.Zapiszcie temat: Mieszko I w obronie granic. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami s. 168- podręcznik 
3. Zapisz w zeszycie: datę bitwy pod Cedynią , oraz kto z kim 
walczył i kto wygrał. 
4. Jako utrwalenie wiedzy o państwie Mieszka I wykonaj zadania 
w zeszycie ćwiczeń s. 90-91. 
Możesz skorzystać z poniższej aplikacji 
https://learningapps.org/4352125 
5. Zdjęcie z zeszytu ćwiczeń prześlij na moją pocztę. Termin – 
22.04 

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://learningapps.org/4352125


Pozdrawiam i życzę miłej pracy! 

3. TECHNIKA Zasady wykonywania 
rysunków 

Cel: Uczeń, rysuje i prawidłowo uzupełnia tabliczkę rysunkową. 
* Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) do zeszytu: 
Zasady wykonywania rysunków. 
* Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.55. 
* Wykonaj ćw. 2 s.55 oraz ćw. 5 s. 56 

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

Linijka, ołówek. 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Zapoznanie z przepisami 
gry w piłkę ręczną. 

Cel: Dowiesz się, jakie są zadania sędziego podczas gry w piłkę 
ręczną. 
1.Zapoznaj się z  przepisami gry w piłkę ręczną: 
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-
gry_pilka_reczna 
 
2.Dla chętnych: Zobacz historię najlepszej polskiej reprezentacji w 
piłkę ręczną: https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

Maryla Staszek 

5. INFORMATYKA Tworzymy album 
fotograficzny. 

Proszę o zapoznanie się z treścią tekstu w podręczniku na str. 71 - 

78 , a następnie wykonanie zadań zawartych w karcie pracy 

znajdującej się w załączniku. 

Zadanie to przewidziane jest na dwie jednostki lekcyjne, także czas 

na realizację jest do 04.05 

Wykonane zadania proszę wysyłać do oceny 

na pppawlas8@gmail.com 

Jestem do dyspozycji 21.04 w godzinach 8.00 – 15.00 

Podręcznik, karta pracy, Open Office, MS Power 
Point 

Przemysław 
Pawlas  

6. RELIGIA Jan Chrzciciel daje 
Świadectwo o Jezusie 
Chrystusie. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
Na dzisiejszej katechezie poznacie postać Jana Chrzciciela i 
zadania jakie miał do wypełnienia. 
1.Zapiszcie temat do zeszytu (podkreślenie żółte) 
2.Wyjaśnij w zeszycie co znaczy nawrócenie s. 130 podręcznik 
2.Przeczytajcie uważnie fragment Ewangelii Mt 3, 1-7.8.13-17 
(podręcznik s. 130) 
3.Uzupełnijcie zadanie2 s. 42 w zeszycie ćwiczeń. 
https://learningapps.org/6135723 - aplikacja o Janie Chrzcicielu 
możesz z niej skorzystać 
4. Praca dla chętnych na 6. Zad 3 s.43 zeszyt ćwiczeń( bardzo 
ważne są słowa Boga i Jana Chrzciciela). 
5. Wykonane zadanie przesyłacie na moją pocztę. Termin- 
21.04.2020 
Bardzo proszę pilnujcie terminów odsyłania prac.  
Pozdrawiam i zachęcam do odmawiania koronki do Bożego 
Miłosierdzia- godzina 15. (ostatnia lekcja). 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska  
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