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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  28 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 Czym się różni zdanie 
pojedyncze rozwinięte od 
zdania nierozwiniętego? 
(cd.) 

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje 
składniowe. 
1. Wiesz już, co to jest podmiot, orzeczenie, zdanie pojedyncze 
rozwinięte, nierozwinięte i określenie. Naucz się tego. 
2. Dokończymy dzisiaj ćwiczenia. Sprawdź, co słychać u Elizki , 
czyli wykonaj ćwiczenia: 6, 7, 8, 9/86, 87. 
3. Uwaga! Zdjęcie ćw. 7 i 8 prześlij do sprawdzenia na adres 
mailowy nauczyciela 28 kwietnia, czyli we wtorek.  
 

Zeszyt ćwiczeń 6, 7, 8, 9/86, 87. 

 

 

(Podręcznik s. 227-229) 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Bolesław Chrobry – 
pierwszym królem 
Polski. 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami pkt. Panowanie Bolesław 
Chrobrego. 
3. Odpowiedz w zeszycie na pytanie. Z jakimi państwami Bolesław 
Chrobry prowadził wojny? 
4. Zapoznaj się z mapą s. 173. 
5. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 173 
6. Zapisz w zeszycie  datę koronacji Bolesława Chrobrego. 
7. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń s. 92-94. 
8. W czwartek odbędzie się kartkówka z tematu 2 i 3 dział VI. 
9.Zakres wiadomości zawarty w notatkach w zeszycie i zeszycie 
ćwiczeń. 
Szczegóły dotyczące kartkówki otrzymacie na wasze emaile w 
środę. 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
 

Elżbieta 
Karczewska 

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


3. TECHNIKA Szkice techniczne. Cel: Uczeń uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice 
techniczne. 
* Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) do zeszytu: 
Szkice techniczne. 
* Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.57. 
* Wykonaj ćw. 1, 2 s.57. 
* Termin wykonania 05.05.2020. 

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

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

Zeszyt do techniki 

Przyrządy 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Rola rozgrzewki w 
sporcie. 

Cel: Uczeń rozumie znaczenie i wpływ rozgrzewki na 
organizm człowieka. Definiuje jej pojęcie i jej zasady.                                                                    
Materiał do zajęć:                                                                                                
skopiuj link i zapoznaj się z jego treścią . 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj
8 

 

Maryla Staszek  

5. INFORMATYKA Tworzymy album 
fotograficzny cz.2  

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 

Podręcznik, karta pracyMS Power Point Przemysław 
Pawlas 

6. RELIGIA Przemienienie Jezusa na 
górze Tabor. 

1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie żółte) 
Obecnie przeżywamy tydzień biblijny pod hasłem „Misterium 
Słowa, które stało się Chlebem życia” 
2.Zapoznaj się z fragmentem Ewangelii ( Mt 17,1-8)  s. 132 w 
podręczniku lub wysłuchaj fragmentu otwierając link. 
https://www.biblijni.pl/Mt,17,1-8 
3. W oparciu o wysłuchaną Ewangelię wykonaj zad. 2 s. 45 w 
zeszycie ćwiczeń. 
4. Zapoznaj się z treścią ,,Zapamiętaj” s.134  i wykonaj zadanie 3 
s.45 w zeszycie ćwiczeń. 
5. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na moją pocztę. Termin 29.04 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! 

https://www.biblijni.pl/Mt,17,1-8 
 
 
podręcznik 
zeszyt ćwiczeń 

 

Elżbieta 
Karczewska 
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