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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 maja 2020 roku - czwartek 

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. HISTORIA Polska Bolesława 
Krzywoustego. 

1.Zapisz do zeszytu temat: Polska Bolesława Krzywoustego. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami s. 180 i 181 
3. Zapisz w zeszycie daty i wyjaśnij: 1116,1122,1138 
4. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: Testament, zasada senioratu. 
5. Napisz w zeszycie: Dlaczego Bolesław Krzywousty dokonał 
podziału państwa pomiędzy swoich synów? 
5. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.1i 2 s 97.  
Dalszy ciąg tego tematu na następnej lekcji. 
 

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI O tradycjach i 
zwyczajach, tych 
dawnych i tych całkiem 
nowych. 

Cel: Uczeń odnosi treść tekstów kultury do własnych 
doświadczeń. 
1.Zapoznaj się z fragmentami „Pana Tadeusza”. Czytaj na głos, 
nie zapominaj o wstępie i  przypisach wyjaśniających trudne 
słowa. 
2.Fragmenty te dotyczą: znaczenia obyczaju w naszym życiu, 
zwyczaju jedzenia bigosu po polowaniu i  tańczenia poloneza. 
3.Przepisz notatkę z Classroom i napisz o swojej ulubionej 
tradycji. 

Podręcznik s. 241-243. 

Zeszyt. 

 
Classroom 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Zależności  między 
jednostkami pola. 

Cel: Uczeń zna zależności  między jednostkami pola. Zna gruntowe  
jednostkami pola i zależności  między nimi. 
1. Zapisz temat: Zależności  między jednostkami pola. 

2. Wykonaj ćwiczenie A i B s. 186 (popatrz na jednostki). Pamiętaj! 
Rysunki wykonuj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
3. Zapisz zależności  między jednostkami pola i przykłady obok s. 
186. 
4. Obejrzyj filmik. 
https://pistacja.tv/film/mat00234-jednostki-pola-
wprowadzenie?playlist=170 
5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4  s. 47/48. 

6. Termin wykonania 08.05.2020. 

Podręcznik, zeszyt do matematyki, zeszyt ćwiczeń, 
przyrządy geometryczne. 

 
 
 
 
https://pistacja.tv/film/mat00234-jednostki-pola-
wprowadzenie?playlist=170 
 

Anastazja 
Szczygieł 
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Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 
 

4.- 5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

1.Nauka stania na rękach 
z asekuracją. 

2.Doskonalenie stania na 
rękach. 

Cel: Nauczysz się, jak wykonać podstawowe ćwiczenia 
zwinnościowo-akrobatyczne - stanie na rękach.                                                                                          

Zapoznaj się z tekstem w aplikacji Classroom. 

https://youtu.be/tJ7mmN6d6lA 

 

Maryla Staszek 

6. RELIGIA Uczestniczę w misji 
Jezusa Chrystusa. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapisz temat do zeszytu 

T: Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa.( podkreślenie żółte) 

2.Spróbujemy dzisiaj wspólnie odpowiedzieć na pytanie: W jakim 

celu  Pan Jezus przyszedł na świat i jak MY możemy pomóc 

Jezusowi wypełniać Jego misję? 

3. Odpowiedź na pierwszą część pytania znajdziecie na s. 138.(dół 

strony ze strzałkami). Wpiszcie ją do zeszytu 

Misję Jezusa można podzielić na : kapłańską, prorocką, królewską. 

4. Przeczytaj wiadomości na żółtym pasku s.139 i uzupełnij  

zdania. 

Zapisz do zeszytu poniższe zdania. 

Mogę współpracować z Jezusem w wypełnianiu Jego misji: 

- kapłańskiej poprzez: modlitwę, przystępowanie do s……………., 

dobre ………………, p…………ę, cierpienia. 

- prorockiej poprzez świadczenie o Jezusie poprzez moje s………… 

I cz…………………………. 

- królewskiej poprzez miłość do Jezusa, służbę b…………….,  

Rozwijanie swoich t…………………….i codzienną p………….. 

Uzupełniony tekst proszę przesłać na moją pocztę. 

 

podręcznik Elżbieta 
Karczewska  
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