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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 maja 2020 roku - poniedziałek 

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. GEOGRAFIA  Pierwsze podróże 
geograficzne 
 

Cel: Wyjaśnienie przyczyn i następstw pierwszych wypraw 
geograficznych. 
Proszę przeczytać temat, a następnie uzupełnić kartę pracy 
dołączoną do materiału. 
Wykonane zadania proszę przesłać na pppawlas8@gmail.com do 
31.05 

Podręcznik, karta pracy Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Liczby ujemne. Cel: Uczeń zna pojęcia: liczby ujemnej i liczby dodatniej, liczb 

przeciwnych, liczb całkowitych. 

1. Zapisz temat: Liczby ujemne. 

2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 206 - 208. 

3. Wykonaj ćwiczenie A s. 206. 

4. Obejrzyj filmik. 

https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-

liczbowej?playlist=432 

5. Narysuj w zeszycie oś liczbową i zaznacz na niej liczby 

dodatnie i ujemne. 

6. Wykonaj w zeszycie ćw. B i C s. 207. 

7. Obejrzyj filmik. 

https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-

calkowitych?playlist=432 

8. Wykonaj w zeszycie ćw. D s. 207. 

9. Obejrzyj filmik. https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-

calkowite-wprowadzenie?playlist=432 

4. Termin wykonania do 27.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 
Podręcznik, zeszyt do matematyki, linijka. 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-

na-osi-liczbowej?playlist=432 

 

https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-

liczb-calkowitych?playlist=432 

 

https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-

wprowadzenie?playlist=432 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Utrwalamy wyrażenia 
związane ze  środkami 
transportu- karta pracy. 

Utrwalam zwroty związane ze środkami transportu 
 
*Na podstawie słownictwa związanego ze środkami transportu 

Karta pracy 
 
Uczymy się słówek ze słowniczka str. 102 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0
https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-calkowitych?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-calkowitych?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-calkowitych?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-calkowitych?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432
https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432


wykonam karty pracy zamieszczone na Classroom.  
Wszystkie potrzebne słowa i wyrażenia znajdują się w zeszycie( o 
ile wszyscy skrupulatnie wykonywali notatki o które prosiłam, lub 
w słowniczku na str. 102) 
Wpisujemy odpowiedzi do zeszytu lub drukujemy. 
 

Kartkówka na Quizizz 27 maja 
 

4. JĘZYK POLSKI Zwróć uwagę na innych. 
Dlaczego plakaty 
społeczne są potrzebne? 

Cel: Uczeń przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia. 
1.Plakat społeczny – zwraca uwagę na ważne społeczne sprawy i 
promuje dobre zachowania i postawy. 
2.Przyjrzyj się plakatom na s. 294 i 318. Zastanów się: co 
pokazują, do kogo są skierowane, czego można się z nich 
dowiedzieć.   

3.Uzupełnij ćw. 1-4/65-66. 

Podręcznik s. 294 i 318 

Zeszyt ćwiczeń s. 65-66 

 

Na wtorek – 26 maja – przeczytajcie „Katarynkę” z 
podręcznika od str. 303. To nasza lektura. 

 Sprawdzian – 4 czerwca. 

 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Odpoczynek po lekcji. W 
co się bawić? Dzień 
Matki. 

Poznaj sposób na przerwę lub relaks po nauce. Zajrzyj do 
Classroom. 
 

Classroom Joanna Baran 



 


