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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 

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. HISTORIA Zanim powstała Polska. Witam! 
1. Zapisujemy temat do zeszytu. Zanim powstała Polska. 
2. Zapoznajemy się z następującymi wiadomościami  w 

podręczniku i na podstawie tych wiadomości 
odpowiadamy w zeszycie na pytania. Zapisujemy tylko 
odpowiedzi pełnym zdaniem. 

a. Czytamy punkt ,,Pradzieje ziem polskich” s. 160  i 
szukamy odpowiedzi na pytanie.  
- Skąd dowiadujemy się o życiu ludzi na terenach obecnej 
Polski? 
- Jak nazywa się najstarsza osada w Polsce i kiedy została 
zbudowana? 

        b. Czytamy punkt ,,Przybycie Słowian do Europy” s.161  i 
szukamy odpowiedzi na pytanie. 
                - W którym wieku na terenach dzisiejszej Polski osiedlili 
się Słowianie i czym się zajmowali? 
c. Czytamy punkt ,, Wierzenia Słowian” s. 161 i odpowiadamy na 
pytanie: 
      - W co wierzyli Słowianie ( wymień ich bogów)? 
d. Czytamy punkt ,,Słowianie na ziemiach Polski” s. 163 i 
odpowiadamy na pytanie. 
- Jakie plemię zapoczątkowało powstanie Polski? 
Bardzo proszę o czytelne pismo. Zapisane odpowiedzi postarajcie 
się zapamiętać. 

podręcznik Elżbieta 
Karczewska  

2. JĘZYK POLSKI Piszemy fragment 
scenariusza filmowego. 

Cel: Uczeń redaguje scenariusz filmowy na podstawie 
fragmentów książki oraz własnych pomysłów.  
1. Zapoznaj się z informacją (s.254) na temat scenariusza 
filmowego, co powinien zawierać, jak go napisać.  
2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-3/38-40.  
Przeczytaj fragment scenariusza. 

Podręcznik s.254. 
Zeszyt ćwiczeń II s.38-40. 

Joanna Baran 

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


Postępuj zgodnie z kolejnymi poleceniami. 
Napisz krótki fragment scenariusza, tylko jedną scenę. Uwzględnij  
w nim wypowiedzi bohaterów i didaskalia (np. co robią 
bohaterowie, jak wyglądają, gdzie się znajdują, jak pracuje 
kamera). 
Możesz użyć dwóch kolorów długopisów.  

3. MATEMATYKA Mnożenie ułamków 
dziesiętnych. 

Cel: Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych. Podnoszenie do potęgi 
liczby dziesiętne. 
1. Zapisz temat do zeszytu „Mnożenie ułamków dziesiętnych”. 
2.Wykonaj w zeszycie ćw. A  s. 162. 
3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 162. Zwróć szczególną 
uwagę na przykłady wyróżnione na zielono i opis obok (s. 162). 
4. Zapisz je w zeszycie definicję „ Mnożąc dwa ułamki dziesiętne, 
wykonujemy … (s. 162). 
5. Obejrzyj filmiki. 
 6. Rozwiąż zadania 1 i 2 s. 162/163 w zeszycie. 
7. Termin wykonania 03.04.2020. 

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

Podręcznik 
Zeszyt do matematyki 
 
https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-
pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299 
 
https://pistacja.tv/film/mat00196-kwadrat-i-
szescian-liczb-dziesietnych?playlist=299 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka wykonywania 
ćwiczeń pomagających 
rozluźnić się podczas 
pracy przy komputerze 

Cel: Będziesz wiedział/ła, jakie ćwiczenia trzeba wykonywać 
podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. 
1.Obejrzyj filmik : https://youtu.be/UHW96-CWIhM 
2.Wykonaj kilka ćwiczeń. 
3.Zrób sobie przerwę, odpocznij i zrelaksuj się. 

 

https://youtu.be/UHW96-CWIhM 

 
Maryla Staszek 

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
pomiaru tętna 
spoczynkowego  i 
powysiłkowego. 

Cel: Będziesz wiedział/ła jak zmierzyć tętno podczas uprawiania 
wysiłku. 
1.Przeczytaj definicję tętna : 
“Tętno to falisty ruch naczyń tętniczych zależny od skurczów serca 
i od elastyczności ścian tętniczych. ”Rozróżniamy tętno: 
•spoczynkowe - kiedy normalnie funkcjonujesz, jesteś 
rozluźniony, wypoczęty oraz 
•powysiłkowe czyli zaraz po wykonaniu wysiłku, treningu, kiedy 
jesteś zmęczony. 
Kiedy nauczycie się mierzyć tętno, będziecie wiedzieli, jak szybko 
bije wasze serce. Technika badania sprowadza się do uciśnięcia 
tętnicy szyjnej w miejscu, w którym leży bezpośrednio pod skórą 
opuszkami dwóch palców. Do badania tętna nie stosuje się kciuka, 
ponieważ w ten sposób można pomylić tętno badanego z 
własnym. Wartość Tętna podajemy w ilości uderzeń na minutę. 
Zadanie dla chętnych: 
•Zmierz swoje tętno spoczynkowe: W tym celu zmierz tętno przez 
20 sek. i pomnóż przez 3. Wynik to ilość uderzeń twojego serca w 
ciągu 1 minuty. Wynik powinien wynosić ok 70 ud/min. 

Zobacz, jak wysiłek wpływa na bicie serca człowieka 
https://youtu.be/srDXkRVrJdk 

 

Maryla Staszek 
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•Wykonaj przez 2 minuty tyle pajacyków ile Ci się uda. 
•Zmierz tętno jeszcze raz. Wynik pokaże jakie jest twoje tętno 
powysiłkowe.  
ZAPAMIĘTAJ 
Twoje tętno oraz ilość uderzeń serca na minutę będzie rosło wraz 
z długością wykonywanych ćwiczeń (treningu). 
 Serce pompuje krew, a krew roznosi po organizmie różne ważne 
składniki, jednym z nich jest TLEN. Im dłużej i mocniej ćwiczymy, 
tym więcej tlenu potrzebuje nasz organizm, żeby podołać 
wysiłkowi. Skoro tlenu trzeba więcej to i serce musi bić szybciej -
krew płynie szybciej i rozprowadza więcej tlenu do mięśni. 

 

6. RELIGIA Odkrywamy tajemnice 
życia Jezusa. 

Witam ! 
Dzisiaj poznacie życie Świętej Rodziny czyli Maryi , Józefa  i Jezusa. 

1. Zapiszcie  temat do zeszytu: Odkrywamy tajemnice życia 
Jezusa ( podkreślenie – fioletowe) 

2. W podręczniku na s. 126 i 127 mamy trzy fragmenty 
pochodzące z Ewangelii i opisujące ważne wydarzenia z 
życia Świętej Rodziny. (Mt1,18-25   Łk1,26-38     Łk2,41-
52) 

3. Przeczytajcie te fragmenty i napiszcie w zeszycie 
odpowiedź na pytanie. Czego dowiedziałem się o życiu 
Józefa, Maryi, Jezusa? 

4. Przykład: Józef – był człowiekiem sprawiedliwym, 
                                     - uczynił tak jak mu polecił anioł’ 
                                      - był posłuszny Bogu,   (  i tak o każdej 
postaci) 

Pozdrawiam! 

podręcznik Elżbieta 
Karczewska  



 


