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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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 Kryzys i odbudowa 
państwa polskiego. 

1.Zapisz temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 175- 177 
3. Zapisz w zeszycie jakie były przyczyny i skutki kryzysu w 
państwie polskim w XI w. (podręcznik s. 176) 
4.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad 1,2,3,4,5s. 95,97  
5. Zadania z zeszytu ćwiczeń prześlij na moją pocztę. Termin 30.04 
6. Zapowiadana na dzisiaj kartkówka odbędzie się we wtorek 
05.05. 
7. Zakres tak, jak podałam wcześniej.  

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 
Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Jeśli zdarzenia ułożą się 
inaczej, niż 
zakładaliśmy… 

Cel: Uczeń nazywa wrażenia czytelnicze. Wyszukuje w tekście 
informacje.  
1.Czasami wydarzenia w naszym życiu układają się inaczej niż 
chcielibyśmy, zaplanowaliśmy. Zapoznaj się z fragmentem 
powieści pt. „Za niebieskimi drzwiami”, który o tym opowiada. 
Nazwij uczucia, które towarzyszyły Ci podczas czytania.  
2.W zeszycie napisz P. 2/280. Wybierając właściwą odpowiedź 
zwróć uwagę m.in. na czas akcji wskazany na początku 
fragmentu. 

Słonecznej majówki! 

Podręcznik s. 277-280 

Zeszyt. 

 

 

*Na podstawie tej książki w 2016 roku powstał film 
pod tym samym tytułem. 

 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Ułamki dziesiętne. 
Minisprawdzian. 

Cel: Umie wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych . 
1. Zapisz temat Ułamki dziesiętne. Minisprawdzian. 
2. Rozwiąż zad. 1 – 10 s. 85/86 (z. ć.) 

3. Wykonane zadania prześlij do sprawdzenia – 30 kwietnia w 
formie zdjęcia  na adres: szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Zeszyt ćwiczeń 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Diagnoza siły mięśni 
brzucha i gibkości dolnego 
odcinka kręgosłupa. 

Proszę, wykonaj próbę 4 i 6 z Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory: 
gibkość i siła mięśni brzucha , podaj wynik i ocenę jaką otrzymałeś za te 
dwa sprawdziany. Wcześniej wykonaj rozgrzewkę tak jak umiesz.  
  

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  ZUCHORY- 
prezentacja w aplikacji Classroom 

Maryla Staszek  

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


1.  ISF nr 4. Stań na baczność, nie uginaj nóg w kolach. Wykonaj 
powolny skłon tułowia w przód. Nogi proste. Liczy się tylko 
poprawnie wykonanie zadanie.  

2. ISF nr 6. Połóż się na plecach, ręce ułożone dowolnie. Unieś 
proste nogi tuż nad podłoże, wykonuj nożyce poprzeczne tak 
długo jak możesz.                                                              

Imię i nazwisko .......................................... klasa ......... 

1. 4. ISF – gibkość - wynik ............................................ 
ocena........... 

2. 6. ISF – siła mm brzucha – wynik.............. ocena ......... 

Masz czas do  6 maja.                                                                                                   
Poproś o pomoc przy pomiarze czasu .                                                                             

Zadanie jest obowiązkowe.                                                                               

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Technika, taktyka oraz 
trening sportowy. 

Cel: Nauczysz się, czym różnią się od siebie takie pojęcia jak 
technika i taktyka.                                                                                                            
1.Przeczytaj definicję podstawowych pojęć: 
http://www.ruchtozdrowie.com.pl/joomla/teoria-i-praktyka-w-
sporcie-wyczynowym/148-technika-taktyka-i-trening-sportowy-
definicje                                                                                                                 
2.Zastanów się, jaka jest różnica między techniką a taktyką?                          
3.Jak myślisz, czy w do uprawiania każdego sportu jest potrzebna 
technika i taktyka?  

http://www.ruchtozdrowie.com.pl/joomla/teoria-i-

praktyka-w-sporcie-wyczynowym/148-technika-

taktyka-i-trening-sportowy-definicje 

 

Maryla Staszek 

6. RELIGIA Maj miesiącem 
poświęconym Maryi. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie żółte- czas wielkanocny) 
2. Przed nami miesiąc maj. Miesiąc, w którym tak szczególnie 
wielbimy i wychwalamy Matkę Bożą. To czas, gdy rozpoczyna się 
nabożeństwo majowe; czas, aby Maryi dziękować, aby Ją prosić, 
aby pokazać, jak bardzo Matkę Bożą kochamy. Do przydrożnych 
krzyży i kapliczek przynosimy kwiaty. To znak miłości, 
wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa majowego 
śpiewamy pieśni sławiące Maryję i odmawiamy  Litanię 
Loretańską. To modlitwa do Matki Bożej, w której określamy ją 
różnymi pięknymi imionami. Prosimy, aby wstawiała się u 
swojego Syna Pana Jezusa za nami.  
3.Weź udział w katechezie otwierając link. 
https://view.genial.ly/5e9888d3bdff8377d12f5477/social-square-
post-majowki-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2RiD1P7ji7AeGuVEvOJ0rR9xu
mn50ofLI63B753PaguSU 
4.Nalezy otworzyć powyższy link i klikać strzałką widoczną z 
prawej strony, klikamy również na ruchome obrazki. 

https://view.genial.ly/5e9888d3bdff8377d12f5477/
social-square-post-majowki-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2RiD1P7ji7AeGu
VEvOJ0rR9xumn50ofLI63B753PaguSU 

 

Elżbieta 
Karczewska  
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5 Na podstawie katechezy online wykonaj w zeszycie jedno z 
poniższych zadań. 
a.)Zapisz sposoby oddawania czci Matce Bożej. 
lub 
b.)Zapisz 10 tytułów Maryi z Litanii Loretańskiej. 
Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z 
rodzicami w domu. 

 



 


