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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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  Strefy klimatyczne i strefy 
krajobrazowe 
 

Proszę przeczytać temat lekcji oraz obejrzeć film 

https://www.youtube.com/watch?v=gOCyjRKF95U , a 

następnie zastanowić się nad odpowiedzią na poniższe 
zagadnienia: 1. Wymień strefy klimatyczne na Ziemi i ich 
rozmieszczenie 2. Podaj czynniki kształtujące klimat 3. 
Scharakteryzuj klimat morski i klimat kontynentalny 4. Wymień 
strefy krajobrazowe i ich rozmieszczenie na Ziemi 5. Jaki jest 
wpływ działalności człowieka na krajobrazy Ziemi? 

You Tube, Podręcznik, classroom Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Objętość 
prostopadłościanu. 

Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i 
sześcianu.                                                    
1. Zapisz temat: Objętość prostopadłościanu. 
2. Wykonaj ćw. A s. 236. 
3. Wykonaj w zeszycie rysunek prostopadłościanu i sześcianu oraz 
zapisz wzór na obliczanie objętości tych brył s. 236. 
4. Obejrzyj filmik: 
https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-
szescianu?playlist=510 

5. Dokonaj analizy przykładów s. 236. 

6. Wykonaj w zeszycie zad. 1 - 3 s. 237 ( popatrz na jednostki). 
 

 
Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
Przyrządy geometryczne. 
 
https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-
prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 
 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S:DVD club- Indian 
railways- listening 
comptehension. 

Oglądam film dokumentalny o liniach kolejowych 
 
*Materiał znajduje się na stronie 104-105 w zeszycie ćwiczeń. 
Podzielony jest na trzy części- before you watch/while you watch/ 
after you watch- czyli zanim obejrzysz film, w trakcie oglądania 
filmu i po oglądaniu. Zakres potrzebnych słówek do zrozumienia 
krótkiego filmu dokumentalnego jest podany na stronie 104. 
*Zanim obejrzysz film, spróbuj wykonać zadanie 1,2/105 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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*Zadania 3,4 przeznaczone są do wykonania w trakcie oglądania 
filmu- kod QR do filmu podany jest przy zadaniu. 
*Zadanie 5 wykonaj po obejrzeniu filmu. 
*Osoby chętne mogą wykonać tabelkę Fun Time. 

4. JĘZYK POLSKI Co należy umieścić w 
ogłoszeniu? 
 

Cel: Uczeń tworzy spójną wypowiedź: ogłoszenie. 
1.Ogłoszenie - to krótki tekst, w którym muszą być informacje: 
do kogo jest skierowane, w jakim celu, kontakt. Powinno być 
krótkie i zrozumiałe. Może dotyczyć: kupna, sprzedaży, zamiany, 
oddania, pracy, imprez itd. Pojawia się w gazetach, internecie, 
radiu i telewizji, tablicach ogłoszeniowych. 
2.Przeanalizuj informacje i przykłady w podręczniku. 
3.W zeszycie ćwiczeń zrób ćw. 1-4/55-57. 
Ćw. 4/57 oddaj w Classroom – nie wysyłaj na maila.  

Podręcznik s. 360-361. 

Zeszyt ćwiczeń s. 55-57. 

Classroom - projekt. 

 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Święto Dobrych Rad. Zapoznaj się z informacją od wychowawcy w aplikacji Classroom 
dla tych zajęć. 

Classroom – godzina wychowawcza. Joanna Baran 



 


