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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 czerwca 2020 roku - poniedziałek 

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. GEOGRAFIA  Pogoda i klimat W poniedziałek o godzinie 9.00 wyślę na messengera link do 
rozmowy online. Lekcję poprowadzimy sobie na żywo 

Podręcznik Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Pole powierzchni 
graniastosłupa 
prostego. 

Cel: Uczeń zna sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa 
prostego. Zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa 
prostego. 
1. Zapisz temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
2. Obejrzyj filmik: 
https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-powierzchni-
prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

3.Wykonaj ćw. s. 231. 

4. Zapisz w zeszycie wzór na obliczanie pola powierzchni 
graniastosłupa prostego. 

5. Dokonaj analizy obliczenia  pola powierzchni graniastosłupa 
trójkątnego s. 231. 

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2 ( obliczenia zrób w 
zeszycie) i 4  s. 71. 

7. Termin wykonania do 10.06.2020. 
Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 
Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
 
 
https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-
powierzchni-prostopadloscianu-i-
szescianu?playlist=510 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Test ze znajomości 
konstrukcji „to be „ going 
to. 

Wykonam test z konstrukcji „to be „ going to zamieszczony na 
Classroom. 
Będzie to krótka karta pracy, tylko z tej jednej części 
gramatycznej. 

Zamieszczona będzie od 8 i czas na jej wykonanie i odesłanie 
zdjęcia macie do godziny 12. 

 

Karta pracy Małgorzata 
Grzegorczyk 
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4. JĘZYK POLSKI O różnych rodzajach 
głosek. 

Cel: Uczeń poznaje podstawowe pojęcia oraz terminy służące do 
opisywania języka. Rozumie pojęcie: głoska, litera.  
1.Przypomnij sobie, co to jest głoska, samogłoska i spółgłoska – 
s. 339. Będziemy uczyć się, jak powstają dźwięki i jakie 
wyróżniamy rodzaje głosek.  

2.Warunkiem dobrego porozumiewania się jest poprawne 
wymawianie dźwięków w wyrazach. Niestaranna wymowa 
może doprowadzić do nieporozumień. W naszym języku 
obserwujemy różnice między pisownią, a wymową. 
Zapoznaj się z materiałem w Classroom i zrób ćwiczenia 
tam wymienione. 

Podręcznik s. 339-341 

Zeszyt ćwiczeń s. 124-126 

 

Classroom. 

 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Pytania do wychowawcy. Zajrzyj dzisiaj do Classroom. 
 

Classroom Joanna Baran 



 


