
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 21 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 Sprawdzian wiadomości 
,,Polska pierwszych 
Piastów” 

W dniu dzisiejszym piszecie sprawdzian wiadomości z działu 
,,Polska pierwszych Piastów”. Sprawdzian dostępny o godz. 8:00 
przez Classroom. 
Proszę uzupełnić sprawdzian i przesłać do mnie do godz. 9: 00. 
Proszę nie przekraczać wyznaczonego czasu. Powodzenia! 
 

 Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Okolicznik i dopełnienie, 
czyli określenia 
czasownika w zdaniu 
(lekcja 2). 

Cel: Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje 
składniowe w wypowiedzeniu. 
1. Wiesz już, co to jest okolicznik, na jakie pytania odpowiada. 
Naucz się tego.  Zrób ćwiczenie 5/104.  
2. Następnie zapoznaj się z informacjami w podręczniku i 
prezentacji na temat dopełnienia. To drugie określenie 
czasownika. Napisz w zeszycie notatkę, co to jest, na jakie 
pytania odpowiada dopełnienie.  Zrób ćw. 7/105. 

Teraz znasz już wszystkie części zdania. 

Podręcznik s. 291-293. 

Classroom - prezentacje. 

Zeszyt. 

Zeszyt ćwiczeń s. 104-105 

 

Na wtorek – 26 maja – przeczytajcie „Katarynkę” z 
podręcznika od str. 303. To nasza lektura. 

 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Obliczanie pola trapezu. Cel: Uczeń umie obliczać pole trapezu, znając długość podstawy i 
wysokości trapezu. 
1. Zapisz temat: Obliczanie pola trapezu. 

2. Obejrzyj filmik, utrwalisz wiadomości. 

 https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-
zadania?playlist=392 

3. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 s. 198/199. W obliczeniach zapisz 
wzór, obliczenie i poprawne jednostki. Chętni zad. 3 s. 199 
(wykonaj rysunek pomocniczy, podziel go na takie figury, których 
znasz wzór pola).                       

4. Termin wykonania 22.05.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do matematyki,  przyrządy 
geometryczne. 
 
https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-
zadania?playlist=392 
 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392
https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392
https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392


4-5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Start niski. Nauka 
techniki biegu krótkiego. 

Cel: Uczeń potrafi wykonać start niski, skiping a, c. Zna komendy 
do startu niskiego. 
1.Wykonaj rozgrzewkę. Poniżej link do rozgrzewki: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 
2.Start niski – technika. Zapoznaj się z informacjami w Classroom. 
Obejrzyj film : 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs 
3.Biegi krótkie - technika biegowa, rozgrzewka, rozciąganie po 
biegu. 
 https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0 
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  
 
 

Technika biegu – bieg krótki i długi. 

https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8 

Start niski 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs   

 

Maryla Staszek 

6. RELIGIA Poznajemy królestwo 
Boże w przypowieściach 
Pana Jezusa 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Wpisz do zeszytu wyjaśnienie słowa Przypowieść s. 147 
3.Przeczytaj ,,Przypowieść o ziarnku gorczycy” s. 147 
 Przypowieść o ziarnku gorczycy mówi o rozroście Królestwa 
Bożego. 
Pan Jezus opowiedział ludziom wiele przypowieści, które są 
zapisane w Piśmie Świętym. Poznaj niektóre z nich oglądając film. 
https://www.youtube.com/watch?v=13wDxO7NE5E 
Zapisz w zeszycie tytuły przypowieści o których dowiedziałeś się z 
filmu. 
 

 Elżbieta 
Karczewska  

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs
https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs
https://www.youtube.com/watch?v=13wDxO7NE5E


 

 


