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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 czerwca 2020 roku - wtorek 

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. JĘZYK POLSKI Jesteśmy ekspertami od 
mitów greckich. 

Cel: Uczeń rozpoznaje utwór jako mit. Rozumie dosłowne i 
przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi.  
1.Przyjrzyj się planszy zamieszczonej na s. 322-323, przypomnij 
sobie imiona bogów, herosów greckich  (P.1/321) i związki 
wyrazowe (P.3/321). 
2.Zajrzyj do Classroom. 
3.Zrób wybrane przez siebie ćwiczenia z „Mitologicznych 
potyczek językowych” w zeszycie ćwiczeń. 

Podręcznik s. 321-324. 

Zeszyt ćwiczeń s.15 - 20 

 

Classroom. 

 

 Sprawdzian – 4 czerwca godz. 8.00– czwartek. 

 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Czasy Kazimierza 

Wielkiego. 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 203 – 206 
3.Odpowiedz ustnie na pytanie: Jakich reform dokonał Kazimierz 
Wielki. 
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 110 – 111.  
5. Wykonane zadania prześlij na moją pocztę. 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń   
 

Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA Sprawdź, co jesz. Cel: Uczeń odczytuje z opakowań produktów informacje o 
dodatkach chemicznych. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) Sprawdź, co 
jesz. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 68 – 70. 
3. Przepisz do zeszytu tabelkę s. 68. 
4. Wykonaj ustnie ćw. 2 s. 69. 
5. Wykonaj ćw. 3 i 4 s. 69 oraz ćw. 6 i 7             s. 70. 
Termin wykonania do 09.06.2020. 

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

 

Podręcznik do techniki dla klasy 5 „Jak to działa?” 

Zeszyt do techniki 

 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Organizacja aktywnych 
form spędzania czasu 
wolnego. 

1.Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń  i ćwicz codziennie.  

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia 

Pamiętaj o gimnastyce w przerwach między lekcjami w domu. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychow
anie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

 

Maryla Staszek 

5. INFORMATYKA Krótka historia. 
Sterowanie animacją. 
Prezentacja 

Na podstawie tekstu oraz filmu instruktażowego 

udostępnionego w ubiegłym tygodniu wykonajcie 

zadania z karty pracy i prześlijcie 

na pppawlas8@gmail.com do 16.06 

Karta pracy, Power Point Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA Słowo Boże moim 
drogowskazem do nieba. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Biblia czyli słowo Boże należy czytać codziennie. Jest to 
niezastąpiony przewodnik , aby nasze życie było lepsze.  
3.Przeczytaj fragment z Pisma Świętego Mt 13, 1-7 
lub wysłuchaj  https://www.biblijni.pl/Mt,13,1-9 
4.Wykonaj zad. 2 w zeszycie ćwiczeń s. 53. 
Pozdrawiam! 

 

 Elżbieta 
Karczewska  
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