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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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 nowelę – 
Bolesław Prus 
„Katarynka”. 
 

Cel: Uczeń omawia elementy świata przedstawionego. 
Rozpoznaje czytany utwór jako nowelę. 
*Zapoznaj się z naszą lekcją w aplikacji Classroom. 
 
 

Podręcznik s. 303-315 

Zeszyt. 

Classroom. 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Rozbicie dzielnicowe. 1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Zapisz do zeszytu: Rozbicie dzielnicowe to okres w dziejach 
historii Polski po śmierci Bolesława Krzywoustego. W tym czasie 
polscy książęta rywalizowali o władzę a ich dzielnice rozpadały się 
na mniejsze części.  
1226- książę Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski. 
1241- najazd Mongołów na Polskę. 
3. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 192-196. 
4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. s. 106-107 
5. Wykonane zadania 2i 3 s. 106  prześlij na moją pocztę. 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA Zdrowe odżywianie. Cel: Uczeń zna zasady racjonalnego żywienia. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) Zdrowe 
odżywianie. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 66. 
3. Wykonaj ćw. 3 - 5 s. 66/67. 
4. Termin wykonania do 02.06.2020. 

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

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

Zeszyt do techniki 

 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Kozłowanie piłki prawą i 
lewa ręką. 

Cel: Nauczysz się kozłować piłkę slalomem. 
1.Znajdź sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
2.Ustaw 5 plastikowych butelek w odległości 50cm od siebie w 
prostej linii. Zamiast butelek możesz wykorzystać dowolne 
przedmioty np. maskotki itp. 
3.Użyj dowolnej dobrze napompowanej piłki.  

 

Ćwiczenia 

 

Maryla Staszek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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4.Kozłuj piłkę prawą ręką slalomem pomiędzy pachołkami do 
ostatniego pachołka i z powrotem 15 razy. Zmień rękę. 
5.Kozłuj piłkę prawą i lewą ręką na zmianę. 
 

5. INFORMATYKA Krótka historia. 
Sterowanie animacją 
 

Proszę zapoznać się z tematem lekcji 3.5 na str. 93 - 98 oraz 

obejrzeć film instruktażowy, w którym omówiona jest cała lekcja 

: https://www.youtube.com/watch?v=1yknKOSPpMY. 

Podręcznik, Film instruktażowy. Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA  
Buduję Królestwo Boże, 
przystępując do 
sakramentów. 

1.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
2. Zapisz temat do zeszytu. 
3. Zapoznaj się z katechezą otwierając link. 
https://padlet.com/bachabj/x77wwbnmboygtw1v?fbclid=IwAR0_
-iZaBWIJQKrTvfMFm1SBKI8iUpEshzJacLwJXirfBtbN8xag_Erve9g 
4.Wykonuj polecenia kolejno według numeracji. 
5. Wykonaj zad 1 i 2 s. 52 w zeszycie ćwiczeń. 
6. Przypomnij sobie sakramenty święte. ( jest ich 7) 
 

Podręcznik  
Zeszyt ćwiczeń 
 

Elżbieta 
Karczewska  
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