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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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 Świat wirtualny a 
rzeczywistość. 

Cel: Uczeń identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy 
komunikatu: informacyjny, literacki. 

1.Przeczytaj dwa teksty: fragment opowiadania „W 
komputerowym świecie” i artykuł „Uzależnieni od 
komputera”. 

2.Zapoznaj się z informacjami w żółtej ramce na temat 
tekstów literackich i użytkowych.  
3.Zastanów się który tekst z przeczytanych jest literacki, a który 
użytkowy (informacyjny) i zrób ćw. 4a)b)/290 w zeszycie. 

Podręcznik s. 287-290. 

Zeszyt. 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości z działu VI. 

W dniu dzisiejszym powtarzamy i utrwalamy wiadomości przed 

sprawdzianem. W tym celu proszę:  

1.wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 104 i 105. 

2. Wykonaj w zeszycie  zad 1,5,7 s. 190 – podręcznik . 

3.Wyjaśnij daty: 966,1000,1025,1109, 1076, 1138, 

4. Wykonane zadania prześlij na moją pocztę. 

4. Sprawdzian w czwartek 21.05, o godz. 8.00. dostępny przez 

Classroom 

Sprawdzian należy napisać i przesłać do godz. 9.00 w czwartek . 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA Zdrowie na talerzu. 

 

Cel: Uczeń podaje wartość odżywczą wybranych produktów na 

podstawie informacji z ich opakowań. 

* Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) Zdrowie na 

talerzu. 
* Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 64 i 65. 

* Zapisz schemat do zeszytu SKŁADNIKI ODŻYWCZE s. 64 

* Wykonaj ćw. 1 s. 64 oraz ćw. 2 s. 65. 

 

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

Zeszyt do techniki 

 

Anastazja 
Szczygieł 

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


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
przeprowadzenia fragmentu 
rozgrzewki z wykorzystaniem 
piłek do siatkówki. 

 

Cel: Wykonasz ćwiczenia z piłkami, które możesz wykorzystać w 
rozgrzewce. 

1.Obejrzyj film:                                                                                                              
https://youtu.be/-gucF0NzzkM                                                                                          
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę. (Jeżeli nie 
masz piłki do siatkówki, możesz wykorzystać dowolną miękką piłkę).                                             
3.Wykonaj wszystkie ćwiczenia z filmiku. 

Wszelkie zaległe prace z wychowania fizycznego(testy 
sprawności fizycznej- szybkość, skoczność, gibkość, siła mięśni 
brzucha) należy przesłać do  20 maja.                                                                                                               

 

 

https://youtu.be/-gucF0NzzkM 

 

Maryla Staszek 

5. INFORMATYKA Nie tylko ilustracje. 
 

Proszę o przeczytanie tematu 3.4 Nie tylko ilustracje 

oraz obejrzeć film 

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

PBuVNLc4 

Podręcznik, You Tube Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA  
Jezus głosi Dobrą Nowinę  
o Królestwie Bożym. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. 
Pan Jezus podczas swojej ziemskiej wędrówki, chodząc od wsi do 
wsi , od miasta do miasta nauczał ludzi i głosił Królestwo Boże.  
Słowa i czyny Jezusa zostały zapisane w Ewangeliach czyli 
najważniejszych księgach Biblii.  
Każdy z nas chrześcijan ma obowiązek przybliżać innym królestwo 
Boże. 
W Jaki sposób możemy to robić.  
2.Przeczytaj ZASTOSUJ s. 145  
3.Wybierz te czynności poprzez które Ty możesz pomagać 
Jezusowi w głoszeniu radosnej nowiny i wpisz je do zeszytu. 
4. Wykonaj zad. 2 s. 49 w zeszycie ćwiczeń. 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska  

https://youtu.be/-gucF0NzzkM
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