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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 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 Mieszko I i początki 
Polski. 

1. Zapiszcie temat. Mieszko I i początki Polski. 
2. Zapisz do zeszytu: Mieszko I to pierwszy historyczny 

władca Polski. Pochodził z dynastii Piastów. W 966 roku 
poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i przyjął chrzest. 

3. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika na s. 
165,166 i 167. 

4. Zapisz w zeszycie przyczyny i skutki chrztu Polski.  
5. Temat z notatką prześlij na moją pocztę w formie zdjęcia. 

Termin 16.04 na adres ekarczewska0173@gmail.com 
WAŻNE! Ci którzy nie przesłali do tej pory prac o które 
prosiłam mają termin do 16.04. później wystawiam 1. 
Pozdrawiam! 

 

Podręcznik, zeszyt Elżbieta 
Karczewska  

2. JĘZYK POLSKI  W roli dziennikarzy.  Cel: Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, 
publicystyczny lub reklamowy. Odróżnia informacje o faktach od 
opinii.  
1. Zapoznaj się z informacjami na temat pracy różnych 
dziennikarzy (reporter, dziennikarz, youtuber, korespondent). 
Pomyśl, jakie cechy powinien mieć i jakimi zasadami powinien się 
kierować w swojej pracy. (P. 1i2/266-267). 
2. Zastanów się, co mógł powiedzieć dziennikarz, a co aktor 
grający w reklamie. Ustnie zrób P. 3/267. 
3. Zanotuj w zeszycie, co to jest fakt i opinia. 
4. Napisz, które wypowiedzi zawierają wyłącznie fakty - F, a które 
opinię – O. Polecenie 4/267. (wzór: 1. F, 2. O itd.) 

Podręcznik s.266-267. 
 

Joanna Baran 

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


3. MATEMATYKA Dzielenie ułamków 
dziesiętnych cd. 

Cel: Uczeń umie dzielić ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne. 
Ćwiczenia utrwalające dzielenie ułamków dziesiętnych. 
1. Zapisz temat do zeszytu: Dzielenie ułamków dziesiętnych cd. 
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 8 s. 75 i 76. 

8. Termin wykonania 20.04.2020. 

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

Zeszyt do matematyki 
 
Zeszyt ćwiczeń 
 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
wykonania pomiarów 
wysokości i masy ciała. 

Cel: Nauczysz się samodzielnie wykonywać pomiary wysokości i 
masy ciała oraz interpretować ich wyniki.   

1. Wykonaj polecenia z karty pracy zamieszczonej na 
platformie Classroom. 

Karta pracy. Maryla Staszek 

5 WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Kształtowanie 
koordynacyjnych 
zdolności motorycznych. 

Cel: Poprawisz poziom swoich Koordynacyjnych Zdolności 
Motorycznych.                                                                                        
1.Przygotuj sobie trochę miejsca do ćwiczeń.                                                       
2.Postaraj się wykonać 3 pierwsze ćwiczenia z filmiku: 
https://youtu.be/LGgg40FTOGA                                                                                
3.Nie zapomnij o rozciąganiu. 

https://youtu.be/LGgg40FTOGA 

 
Maryla Staszek 

6. RELIGIA Święta Faustyna wzorem 
zawierzenia siebie i 
świata Bożemu 
Miłosierdziu. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1 Zapisz temat do zeszytu (podkreślenie żółte – czas wielkanocny). 
2. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika na s.192. 
3.  Na podstawie wiadomości z podręcznika zapisz w zeszycie 
pełnym zdaniem odpowiedzi na pytania: 
- Komu Jezus objawił tajemnicę Bożego Miłosierdzia? 
- Kto pomagał siostrze Faustynie szerzyć kult Miłosierdzia Bożego 
w Kościele? 
- Jakie dary Bożego Miłosierdzia pozostawił nam Jezus?  
3. Odpowiedzi na powyższe pytania prześlijcie na moją pocztę 
 ( najlepiej zdjęcie z zeszytu) 
4. Jednym z darów Bożego Miłosierdzia jest Koronka – Zastosuj s. 
193  
5.Przypomnijcie sobie jak odmawia się Koronkę . Zachęcam do jej 
odmawiania w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15. codziennie. 
6. Pokoloruj obrazek w zeszycie ćwiczeń s. 66. 

Pozdrawiam! 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska  

mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://youtu.be/LGgg40FTOGA
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