
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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 Społeczeństwo w czasach 
pierwszych Piastów. 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Zapoznaj się z wiadomościami s. 183-186 
3.Zapisz notatkę do zeszytu i zapamiętaj : 
NOTATKA: Na czele państwa Piastów stał książę, który był 
wodzem, sędzią i właścicielem ziemi. W państwie mieszkali: 
chłopi, rzemieślnicy, wojowie i kupcy. 
4. Uzupełnij zad 1,2,3,4,5 s. 100-101 w zeszycie ćwiczeń.  
5. Sprawdzian za tydzień 21.05. 
Pozdrawiam! 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI  Interpunkcja zdania 
pojedynczego. 

Cel: Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: 
przecinka. 

1.Powtórzysz dzisiaj wiadomości na temat przecinka w 
zdaniu pojedynczym. Korzystaj z zeszytu ćwiczeń.  

2.Jeśli nie masz notatki z 6 maja na temat przecinka, zrób 
dzisiaj, korzystając ze strony 122 lub wzoru notatki w 
Classroom (lekcja o związkach wyrazowych – 6 maja). 

3. Zrób ćw. 1-5/120-123.  

Ćwiczenie 5/123 przyślij dzisiaj do sprawdzenia. 
 

 

 

Zeszyt ćwiczeń s. 120-123 

 

(Classroom, Podręcznik s.259-262) 

 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Pole rombu. Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pola rombu wykorzystujący 
długości przekątnych. 
1. Zapisz temat: Pole rombu. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 191. 

3. Wykonaj ustnie ćwiczenie s. 191. 

4. Zwróć szczególną uwagę na rysunki rombu i opis (s. 191). 

5. Narysuj w zeszycie romb o danych przekątnych e i f, zapisz obok 
wzór na obliczanie pola s. 191. 

6. Przepisz do zeszytu przykłady s. 191. 

Podręcznik, zeszyt do matematyki, zeszyt ćwiczeń, 
przyrządy geometryczne. 
 
 
https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-
rownolegloboku-i-rombu?playlist=392 
 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
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7. Obejrzyj filmik, utrwalisz wiadomości. 

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-
rombu?playlist=392 

8. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 3 s. 52. Pamiętaj! Rysunki 
wykonaj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 

9. Termin wykonania 15.05.2020. 

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

4-5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka i doskonalenie 
„mostka” (leżenia 
łukiem-tyłem) 

Cel: Przypomnisz sobie, jak wykonać podstawowe ćwiczenia 
zwinnościowo-akrobatyczne - podpór łukiem leżąc tyłem 
(mostek). 
1.Obejrzyj filmik: https://youtu.be/oCOkBEWqVt8 (wykonuj tylko 
mostek z leżenia). 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
3.Poproś kogoś dorosłego o pomoc. 
4.Jeżeli masz możliwość(pomoc dorosłego, bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń) postaraj się wykonać kilka ćwiczeń przygotowawczych 
do podporu łukiem leżąc tyłem(mostek) oraz ćwiczenie właściwe. 
PAMIĘTAJ !!!: 
Jeżeli nikt nie jest w stanie Ci pomóc lub nie czujesz się 
bezpiecznie ogranicz się tylko do obejrzenia filmu i kilku prostych 
ćwiczeń przygotowawczych. 
 Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze! 
https://youtu.be/oCOkBEWqVt8 

 

https://youtu.be/oCOkBEWqVt8 

 
Maryla Staszek 

6. RELIGIA 100 urodziny św. Jana 
Pawła II- cd. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
W dniu dzisiejszym przesyłam dwa linki, które jeszcze bardziej 
przybliżą postać  św. Jana Pawła II i będą pomocne przy pracy 
domowej zadanej na ostatniej lekcji. 
https://view.genial.ly/5eb58fbc639bfa0d0fdc1136/presentation-
jan-pawel-ii-
kl4?fbclid=IwAR3Ze5X8KMKOWBTb02E6XTdHV5KbI_gc1Ps8o3lvh
FvsMn5qdbu5D3AKYrE 
W poniższym linku sprawdzisz swoją wiedzę na temat życia św. 
Jana Pawła II. 
https://view.genial.ly/5eb8048f2fb48d0d930bb645/game-jan-
pawel-ii-puzzle-klasy-4-6-
copy?fbclid=IwAR2E80WhwouBNGMhhpEJdhjEsa6swVlJcenU-
DGOHsij_PnIdoByOKdpX5k 
Przypominam o pracy domowej zadanej we wtorek.  Termin 14 
maja. Pozdrawiam! 

 

https://view.genial.ly/5eb58fbc639bfa0d0fdc1136/
presentation-jan-pawel-ii-
kl4?fbclid=IwAR3Ze5X8KMKOWBTb02E6XTdHV5KbI
_gc1Ps8o3lvhFvsMn5qdbu5D3AKYrE 
 
 
https://view.genial.ly/5eb8048f2fb48d0d930bb645
/game-jan-pawel-ii-puzzle-klasy-4-6-
copy?fbclid=IwAR2E80WhwouBNGMhhpEJdhjEsa6s
wVlJcenU-DGOHsij_PnIdoByOKdpX5k 

 

Elżbieta 
Karczewska  
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