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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  5 maja 2020 roku - wtorek 

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. JĘZYK POLSKI Poznajemy związki 
wyrazowe. 

Cel: Uczeń rozpoznaje związki wyrazowe w zdaniu, wyróżnia 
człon nadrzędny i podrzędny oraz typy związków. 
1.Wiesz już, co to jest związek i szereg. Podrzędne połączenie 
wyrazowe to inaczej związki, współrzędne - to szeregi. Dzisiaj 
zajmiesz się związkami. 
2.Zrób ćwiczenia 1-4 str. 88-90. 

Zeszyt ćwiczeń 1-4 s. 88-90 

 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Kryzys i odbudowa 
państwa polskiego. 

1.Zapisz temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 179. 
3. Zapoznaj się z tekstem źródłowym s.180 ,,Obrona Głogowa” i 
odpowiedz na pytania pod tekstem .  
4. Odpowiedzi prześlij na moją pocztę. 
5. Kartkówka dostępna przez Classroom. 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
 

Elżbieta 
Karczewska  

3. TECHNIKA Zasady sporządzania 
odręcznych szkiców  
technicznych. 

Cel: Uczeń wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem 
właściwej kolejności działań. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) Zasady 
sporządzania odręcznych szkiców  technicznych. 
2. Wykonaj ćw. 3 i 4 s. 58. 
3. Termin wykonania 12.05.2020. 

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

Podręcznik do techniki dla klasy 5 „Jak to działa?” 

Zeszyt do techniki 

 Przyrządy 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Próba szybkości. I. Rozgrzewka - Ćwiczenia z piłką. 

Wejdź na stronę: 
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 
 II. Test sprawności fizycznej Zuchory. Test służy samoocenie.  
Diagnozę sprawności fizycznej robimy 2 razy w roku szkolnym, 
dlatego nie zdziwcie się, że próbę robicie drugi raz. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

Test sprawności fizycznej- aplikacja Classroom 

Maryla Staszek  

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


W Indeksie sprawności fizycznej Zuchory możemy sprawdzić się w 
wielu próbach, są to: 
1. Próba szybkości. 
2. Próba skoczności. 
3. Próba siły ramion. 
4. Próba gibkości. 
5. Próba wytrzymałości. 
6. Próba siły mięśni brzucha. 
 Dzisiaj wykonacie pomiar szybkości. 
SZYBKOŚĆ  
Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc 
pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. 
K/M 
1 pkt. – 12 klaśnięć/15 klaśnięć 
2 pkt. – 16 klaśnięć/20 klaśnięć 
3 pkt. – 20 klaśnięć/25 klaśnięć 
4 pkt. – 25 klaśnięć/30 klaśnięć 
5 pkt. – 30 klaśnięć/35 klaśnięć 
6 pkt. – 35 klaśnięć/40 klaśnięć 
Pomiaru dokonaj w obecności rodzica. 
Swój wynik podaj na adres mailowy nauczyciela.  

Możesz zapoznać się z instrukcją, jak zbadać szybkość – 
przesłany Test Sprawności Fizycznej (aplikacja Classroom).   

5. INFORMATYKA Wprawić świat w ruch Proszę o przeczytanie tematu 3.3 Wprawić świat w ruch oraz 

obejrzeć film 

instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=rbRuX9vV

PBw 

Proszę wykonać zadania z karty pracy do 18.05, gdyż temat 

jest przewidziany na dwie lekcje. 

Wykonane zadanie proszę przesłać 

na pppawlas8@gmail.com 

W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępny online 

codziennie w godzinach 08.00 - 15.00 

Podręcznik, karta pracy P.Pawlas 

6. RELIGIA Jezus zaprasza nas  do 
swego królestwa. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie żółte- czas wielkanocny) 
2. Do królestwa Bożego należymy od chwili przyjęcia sakramentu 
chrztu. Królestwo Boże rozpoczyna się w sercu człowieka. 
3.Zapoznaj się z katechezą otwierając link. 
https://view.genial.ly/5ea14ed943a2920da1eed286/presentation

-jezus-zaprasza-do-swego-krolestwa-kl-

5?fbclid=IwAR3BtVjGNlchz6CPKMuf8bSheom7mXmm-AmM0-

dHSxzTMZpOGh5EalUiPzo 

https://view.genial.ly/5ea14ed943a2920da1eed28
6/presentation-jezus-zaprasza-do-swego-
krolestwa-kl-
5?fbclid=IwAR3BtVjGNlchz6CPKMuf8bSheom7mX
mm-AmM0-dHSxzTMZpOGh5EalUiPzo 
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4.Po otwarciu linku klikamy strzałką w dół. Jeżeli otworzymy 

dodatkowe okno  wracamy do katechezy zamykając je. 

5. Pod tematem zapisz notatkę podaną w katechezie online lub 

odpowiedz na pytanie: Jak mogę rozwijać Królestwo Boże na 

ziemi? 

Zachęcam do odmawiania Litanii Loretańskiej z rodziną w domu. 

 



 

 
 


