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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Misja św. Wojciecha i 
zjazd gnieźnieński. 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami o św. Wojciechu -  podręcznika s. 170. 
3.Możesz poszerzyć swoją wiedzę o Św. Wojciechu i zagrać w grę. 
https://learningapps.org/2718306 
4. Zapisz w zeszycie datę 997 – misja św. Wojciecha w Prusach i 
męczeńska śmierć. 
5. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 171 i odpowiedz na 
pytania. A) W którym roku odbył się zjazd w Gnieźnie? 
B) Kto przyjechał do Gniezna w 1000 roku? 
C) W jakim celu przyjechał do Gniezna Otton III? (2 przyczyny) 
Poważnie potraktujcie tę pracę, postarajcie się zapamiętać zapisane w 
zeszycie treści. Nie musicie dzisiaj nic odsyłać. 

Podręcznik 
https://learningapps.org/2718306 

 

Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Czytanie ze 
zrozumieniem. Bajka. 

Cel: Uczeń omawia elementy świata przedstawionego. Rozpoznaje 
utwór jako bajkę oraz wskazuje jego cechy gatunkowe.  

 Powtórzymy i podsumujemy wiadomości na temat bajki. Zrób 
ćwiczenia 1-6 w zeszycie ćwiczeń. Są tam zamieszczone dwie bajki, 
jedna pisana wierszem, a druga prozą.  

Wykonaj wszystkie polecenia, a w ostatnim napisz, jaki morał płynie z 
tych bajek - jakich zasad powinniśmy przestrzegać, aby dobrze nam się 
żyło. 

 
Zeszyt ćwiczeń II ć. 1-6 s. 62-64. 
 

(Podręcznik s.223-226) 
 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Działania na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych - 
ćwiczenia. 

Cel: Uczeń umie zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, 
ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe. Potrafi  zamieniać ułamki 1/2, 1/4 na 
dziesiętne i odwrotnie. 
1. Zapisz temat Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - 
ćwiczenia. 

2. Obejrzyj filmiki, ułatwią rozwiązanie zadań. 
3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 s. 79. 

4. Termin wykonania 24.04.2020. 

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

Zeszyt do matematyki 
Zeszyt ćwiczeń 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CYpBLkq
0s7A 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YcKMNc
LsLFE&feature=emb_rel_end 
 

Anastazja 
Szczygieł 
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UWAGA!!! Minisprawdzian z działu „Ułamki dziesiętne”. Termin 
30.04. czwartek, godz. 10.00. 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Rozwijanie zdolności 
siłowych w trakcie 
treningu FOR TIME 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych. 
Przeczytaj o metodzie treningowej FOR TIME: Metoda ta jest kolejnym 
rodzajem treningu stosowanym w celu podnoszenia poziomu wszystkich 
najważniejszych zdolności motorycznych. Metoda FOR TIME polega na 
wykonaniu określonego zadania w jak najkrótszym czasie (for time = na 
czas). 
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
2.Wykonaj jak najszybciej ćwiczenia: 
•80 pajacyków 
•60 dotknięć kolan do klatki piersiowej (wspinaczka górska) 
•40 skłonów tułowia w tył(superman) 
•20 skłonów tułowia w przód(brzuszki) 
•10 przysiadów. Rozciąganie 5 min. 
3. Zapisz czas. Wyniki należy przesłać do 30 kwietnia na mail nauczyciela. 

 

https://youtu.be/nmwgirgXLYM 

 
Maryla Staszek 

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Poznajemy największe 
sukcesy polskich 
sportowców 

Cel: Poznasz sylwetki najwybitniejszych polskich sportowców oraz ich 
największe osiągnięcia. Igrzyska Olimpijskie w Montrealu-1976. 
1.Obejrzyjfilm: https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 
2.Zastanów się: 
•Która dyscyplina sportu z oglądanych na filmie najbardziej Ci się 
podoba? •Którą z nich chciałbyś/chciałabyś spróbować uprawiać na 
lekcji w-f? •Przypomnij sobie, którą z nich już próbowałeś/aś uprawiać?  

 

https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 

 
Maryla Staszek 

6. RELIGIA Bóg daje świadectwo o 
swoim Synu. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat. 
2.Rozwiąż krzyżówkę s. 44 zeszyt ćwiczeń. 
3.Końcowe zdanie stanowiące rozwiązanie krzyżówki wpisz do zeszytu 
pod tematem. 
4. Jezus jest umiłowanym Synem Boga. Podobnie, każdy z nas jest 
umiłowanym Dzieckiem Bożym. Bóg jest miłosiernym Ojcem. 
Przeżywamy obecnie Tydzień Miłosierdzia. Proponuję obejrzyjcie film na 
temat Bożego Miłosierdzia.  
https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch?v=9
84Jyp65J_Y?v=984Jyp65J_Y 
5. Zapisz do zeszytu tytuł modlitwy jaką odmawiała rodzina w filmie. 

6.Prześlij zdjęcie wykonanej pracy w zeszycie. Termin 23.04 

https://www.youtube.com/watchhttps://ww
w.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y?v=98
4Jyp65J_Y 

 

Elżbieta 
Karczewska  
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