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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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  W wilgotnym lesie 
równikowym i w lesie 
strefy umiarkowanej 

Proszę przeczytać temat oraz zastanowić się nad poniższymi 
zagadnieniami: 
1. położenie stref wilgotnych lasów równikowych oraz lasów 
liściastych i mieszanych na Ziemi 
2. cechy klimatu stref wilgotnych lasów równikowych oraz lasów 
liściastych i mieszanych 
3. świat organizmów w lasach równikowych oraz lasach 
liściastych i mieszanych 
4. warstwowa budowa lasów 
5. życie mieszkańców w lesie równikowym i w strefie lasów 
liściastych i mieszanych 
6. porównanie wilgotnych lasów równikowych z lasami 
liściastymi i mieszanym 

Podręcznik, classroom Przemysław 
Pawlas 

2. MATEMATYKA Litry i mililitry. Cel: Uczeń zna definicję litra i mililitra oraz zależności pomiędzy 
nimi.                                                                  
1. Zapisz temat: Litry i mililitry. 
2. Zapoznaj się z tekstem s. 241. 
3. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 241. 
4. Zapisz ćw. B s. 241. 
5. Zapisz zależności pomiędzy jednostkami s. 241. 

6. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 s. 242 (popatrz na jednostki). 

 
Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Utrwalamy 
konstrukcję “to be” 
going to- ćwiczenia 
multimedialne. 

Powtarzam konstrukcję „to be” going to 
 
*Wykonam quizy zamieszczone w linku: 
https://test-english.com/grammar-points/a1/be-going-to-plans-
predictions/ 
Zwróć uwagę, że masz dostępne 3 quizy- zmieniasz je naciskając 
Exercises: 1,2,3. Pod koniec pracy naciśnij przycisk CHECK 

Quizy online Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://test-english.com/grammar-points/a1/be-going-to-plans-predictions/
https://test-english.com/grammar-points/a1/be-going-to-plans-predictions/


ANSWERS, aby zobaczyć jak sobie poradziłeś/aś. 
 

4. JĘZYK POLSKI Poznajemy neologizmy, 
czyli o tworzeniu nowych 
słów. 

Cel: Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w 
wypowiedzi. 
1.Przeczytaj fragment książki pt. „O tym, co Alicja odkryła po 
drugiej stronie lustra”. Zapoznaj się z pojęciem neologizmu 
(nowe słowo). Dowiedz się, jak powstają nowe słowa. 
2.W zeszycie ćwiczeń wymyśl, co to jest kluskownica, robalarz i 
sprawdź, co Joanna Kulmowa nazwała Krajdywanem. 
Zrób ćw.1-3/28-30. Miłej zabawy w tworzenie nowych słów. 

Podręcznik s. 363-366 

Zeszyt ćwiczeń s. 28-30 

Joanna Baran 

5. GODZINA 
WYCHOWAWCZA 

Bezpieczeństwo w czasie 
wakacji. Podsumowanie 
nauki. 

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

Classroom – godzina wychowawcza. Joanna Baran 



 


