
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 28 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 Zjednoczenie Polski. 1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Rozbicie dzielnicowe zapoczątkowane przez Bolesława 
Krzywoustego trwało przez cały wiek XIII , aż do początków XIV 
wieku.  
Do zjednoczenia Polski doszło dopiero za panowania Władysława 
Łokietka. 
3.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 198-201. 
4.Wyjaśnij w zeszycie następujące daty: 
1295,1300,1309,1320,1331,1333. 
5.Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń s. 108-109. 
6. Wyjaśnione daty i uzupełniony zeszyt ćwiczeń prześlij na moją 
pocztę. Termin 29.05 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Kiedy spotkam 
poszkodowanego… 
Analizujemy sens 
„Przypowieści o 
miłosiernym 
Samarytaninie”. 

(lektura obowiązkowa) 

Cel: Uczeń rozpoznaje czytany utwór jako przypowieść oraz 
wskazuje jego cechy gatunkowe. 
1.Napisz notatkę, co to jest przypowieść, korzystaj ze str. 317. 
2.Przeczytaj „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” s. 316. 
To lektura obowiązkowa.  
3. Ustnie zrób P. 3/317, a pisemnie 4/317. 

 

Podręcznik s. 316-317. 

Zeszyt. 

 

 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Odejmowanie liczb 
całkowitych. 

Cel: Uczeń zna zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem 
liczby przeciwnej. 
1. Zapisz temat: Odejmowanie liczb całkowitych. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 215/216. 

3. Obejrzyj filmik. 

https://pistacja.tv/film/mat00159-odejmowanie-liczb-
calkowitych?playlist=466 

4. Wykonaj ćw.  A  i B s. 215. 

5. Zapisz w zeszycie przykłady s. 216. 

6. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 s. 216 

Podręcznik, zeszyt do matematyki. 
  

 

https://pistacja.tv/film/mat00159-odejmowanie-

liczb-calkowitych?playlist=466 

 

 

Anastazja 
Szczygieł 
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7. Termin wykonania do 29.05.2020. 

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

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie techniki 
rzutu piłeczką 
palantową. 

Cel: Przypomnisz sobie oraz udoskonalisz umiejętność rzutu na 
odległość. 
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń (potrzebny 
obszar gdzie możesz rzucać piłką) na zewnątrz oraz piłkę lub inny 
miękki okrągły przybór, którym możesz rzucić. 
Rozgrzewka: Wyznacz sobie odcinek o długości 5 -10 metrów: 
•Piłka w rękach, rzut do góry, krążenie ramion w tył. 
•Piłka w rękach, rzut do góry, krążenie ramion w przód. 
•Piłka w rękach, rzut do góry, chwyt w wyskoku. 
•Piłka w rękach, marsz z wysokim unoszeniem kolan, przekładaj 
piłkę pod kolanami. 
•Piłka w rękach, marsz wykrokami, przekładaj piłkę pod kolanami. 
•Trucht, podrzut piłki, klaśnięcie za plecami, chwyt piłki. 
•Trucht, podrzut piłki, chwyt za plecami. 
Obejrzyj film instruktażowy z ćwiczeniami: 
https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ 
•Wykonaj ćwiczenia nauczające rozbiegu oraz rzutu piłką. 
Rozciąganie: Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYo
Q 

 

 

 

Maryla Staszek 

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie techniki w 
kozłowaniu piłką – mini 
koszykówka. 

Cel: Podniesiesz swoje umiejętności w kozłowaniu piłką do mini 
koszykówki. 
1.Obejrzyj film z ćwiczeniami kozłowania, które możesz wykonać 
w domu: 
https://youtu.be/tYnWpc4yDbU 

2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę do 
koszykówki. (Jeżeli nie masz piłki do koszykówki użyj każdą inną, 
która da się odbijać.)                                                                      
Podstawowe zasady kozłowania.                                                                          
Poprawnie kozłowana piłka powinna sięgać maksymalnie do 
wysokości bioder. Nie kozłujemy całą dłonią, a jedynie szeroko 
rozstawionymi palcami. Piłki nie należy uderzać, a starać się 
utrzymać jak najdłuższy jej kontakt z ręką. Kozłujemy prawą rękę 
po prawej stronie prawej stopy, nie przed sobą; kozłujemy lewą 
ręką po lewej stronie lewej stopy. Druga ręka ugięta w łokciu 
chroni piłkę. W postawie koszykarskiej nogi muszą być ugięte w 
kolanach, a tułów lekko pochylony. Głowa powinna być 
podniesiona, a wzrok skierowany do przodu. Piłka powinna być 
kozłowana szybko i mocno.                                       Wyróżniamy: 
kozłowanie wysokie (do wysokości biodra) i kozłowanie niskie (do 
wysokości kolana).                                                                              

https://youtu.be/tYnWpc4yDbU 
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3.Wykonaj rozgrzewkę.                                                                                            
4.Postaraj się wykonać wszystkie ćwiczenia z filmu 
instruktażowego.                 

5.Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 

 

6. RELIGIA    Nasz Patron – Kardynał 
Stefan Wyszyński. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
28. maja 1981 roku zmarł Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas 
Polski. Od 2011 roku jest on patronem naszej szkoły . Na 7 
czerwca 2020 roku była zaplanowana beatyfikacja Kardynała, 
która została przełożona ze względu na obecną sytuację .  
Każdego roku w maju nasza szkoła świętuje Dzień Patrona. 
Niestety w tym roku również nie odbędą się te uroczystości.  
Dzisiejszą katechezę poświęcimy osobie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.  
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. 
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-
kardynal-stefan-
wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1
KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA 
3. Odpowiedz na poniższe pytania ( wszystkie odpowiedzi 
znajdziesz w prezentacji) 
a. Kiedy urodził się Kard. St. Wyszyński? 
b. Ile miał rodzeństwa? 
c. Jakie obrazy wisiały nad łóżkiem Stefana Wyszyńskiego? 
d. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy zmarła mu matka? 
e. Kiedy St. Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie? 
f. Gdzie ukrywał się podczas wojny? 
g. W którym roku i do której diecezji został mianowany na 
biskupa? 
h. Dlaczego nie mógł sam odebrać kapelusza kardynalskiego? 
i. Wymień miejsca internowania Kard. St. Wyszyńskiego 
j. Zapisz jedną z wielu ,, Złotych myśli” Kard. St. Wyszyńskiego. 
Odpowiedzi prześlij na moją pocztę. Termin 03.06. Wszystkich 
zainteresowanych poprawą oceny proszę o zgłaszanie się z 
zapytaniem na moją pocztę.  

Pozdrawiam! 

 Elżbieta 
Karczewska  
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