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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  12 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 Uczymy się rysować 
wykres zdania 
pojedynczego. 

Cel: Uczeń rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wyróżnia człon 
nadrzędny i podrzędny oraz typy związków. 
1.Zbieramy dzisiaj wszystkie wiadomości na temat związków 
wyrazowych w zdaniu i zapoznajemy się ze wskazówkami 
rysowania wykresu zdania pojedynczego. Korzystaj z 
podręcznika. 

2.Przeanalizuj materiał w Classroom i pracuj według 
wskazówek. 
3. Zdjęcie zadanej pracy wyślij dzisiaj - 12 maja na mail 
nauczyciela. 

Podręcznik s. 259-262. 

Classroom. 

Zeszyt. 

 

 

(Zeszyt ćwiczeń od s. 94.) 

 

Joanna 
Baran 

2. HISTORIA Testament Bolesław 
Krzywoustego. 

1.Zapisz temat. 
2. Zapisz datę 1138 i wyjaśnij co ona oznacza. 
Jak pamiętacie z poprzednich lekcji. Bolesław Krzywousty 
prowadził wieloletnie wojny o tron ze swoim bratem Zbigniewem. 
Chcąc uniknąć podobnych konfliktów pomiędzy swoimi synami 
dokonał podziału Polski na dzielnice.  
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 3,4,5,6 s. 98 ,99. 
4.  Prześlij zdjęcia s. 97,98,99 na moją pocztę. 
Na 21 maja zaplanowałam sprawdzian z działu VI. Za tydzień we 
wtorek będzie powtórzenie.  
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA To umiem! - 
Podsumowanie 

Cel: Uczeń poprawnie wykonuje szkic techniczny. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) To umiem! - 
Podsumowanie. 
2. Wykonaj ćw. 1 – 3 s. 62. 
3.  Termin wykonania 19.05.2020. 

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 

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


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Kształtujemy prawidłową 
postawę ciała. 

Kształtujemy prawidłową postawę ciała.  

1.Wykonaj ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup” wraz z prowadzącą.                           
2.Prawidłowa postawa podczas nauki. Pamiętaj o przyjmowaniu 
prawidłowej postawy w czynnościach codziennych, np.  siedzenie 
przy komputerze, przy odrabianiu lekcji itp.                                                                                                                   
Link poniżej:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-KdP8E 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-KdP8E 

 

Maryla Staszek 

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=rbRuX9vVPBw 

Proszę wykonać zadania z karty pracy do 19.05, 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 Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA 100 lecie urodzin świętego 
Jana Pawła II 
 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
18 maja będziemy świętować 100 urodziny świętego Jana Pawła 
II.  Był to 264 papież . Był człowiekiem wyjątkowym, tak jak 
wyjątkowa jest historia jego życia. (przekonacie się po filmie) 
1.Zapisz temat do zeszytu: 100 lecie urodzin świętego Jana Pawła 
II. 
2.Obejrzyj film otwierając poniższy link. 
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUC
d3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9u
OORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY 
3. Na podstawie filmu zapisz w zeszycie 10 zdań dotyczących św. 
Jana Pawła II. 10-9 zdań – 6, 
8- 7 zdań – 5,  6- 5 zdań -4, 4-3 zdania – 3.  
4. Zdjęcie pracy prześlij na moją pocztę. 
5. Termin – 14.05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&li
st=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fb
clid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K
1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY 

 

Elżbieta 
Karczewska  
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