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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 9 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 Wymowa a zapis głosek. Cel: Uczeń poznaje podstawowe pojęcia oraz terminy służące do 
opisywania języka. Rozumie pojęcie: głoska, litera.  
1.Wiesz, co to jest głoska, samogłoska i spółgłoska, jak powstają 
dźwięki i jakie wyróżniamy rodzaje głosek (dźwięczne – 
bezdźwięczne, ustne – nosowe, twarde – miękkie).  
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. Dlatego zdarza się, że 
popełniamy błędy w zapisie. Ważna jest znajomość tych zjawisk 
fonetycznych, by błędów unikać. 
Dokończ ćwiczenia na ten temat 7-14/128-132. 
W razie wątpliwości pytaj nauczyciela. 

Podręcznik s. 339-341 

Zeszyt ćwiczeń s. 128-132 

 

 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Czasy świetności 
Jagiellonów. 

 

 
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Zapoznaj się z okolicznościami zawarcia unii polsko- węgierskiej. 
s. 216 
3.Zapoznaj się z okolicznościami odzyskania Pomorza Gdańskiego 
przez Polskę. s.219 
4. Na podstawie wiadomości w podręczniku s. 216-220 
odpowiedz w zeszycie na pytanie: Na jaki czas przypadł okres 
świetności dynastii Jagiellonów? 
5.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 118-119. 
6. Odpowiedź z zeszytu prześlij na moją pocztę. 

   
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. 
 

Elżbieta 
Karczewska 

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


3. TECHNIKA Jak przygotować zdrowy 
posiłek? 

Cel: Uczeń zna metody obróbki i  konserwacji żywności. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) Jak 
przygotować zdrowy posiłek? 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 71 – 73. 
3. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 s. 71. 
4. Przepisz do zeszytu metody konserwacji żywności s. 72. 

5. Wykonaj ustnie ćw. 3 i 4 s. 73. 

Podręcznik do techniki, zeszyt. 

 
Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie 
umiejętności rzutu piłki do 
bramki z miejsca. 

Cel: Podniesiesz poziom swoich zdolności koordynacyjnych .    
1.Zobacz film instruktażowy rzutu piłki z miejsca(karny):                 
https://youtu.be/CRnCnJ_DaY8                                                                    
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń.                                       
3.Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc.                                                                       
4.Zachowując prawidłową technikę wykonaj kilka rzutów 
(pierwsze tempo) .                                                                                                                  
5.Kolejne rzuty wykonaj w drugie tempo.                                                
6.Zorganizuj konkurs rzutów karnych.                                                                                    
7.Pamiętaj o rozciąganiu. 

 
https://youtu.be/CRnCnJ_DaY8      
                                      

 

 

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 Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA Zasłuchany w słowo Pana 

chcę żyć lepiej. 

 

1.Zapisz temat do zeszytu. 

2.Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 160 -161  

3. Na podstawie pkt. Zapamiętaj odpowiedz na pytanie. 

Co jest potrzebne, aby człowiek otworzył serce na głos Boga? 

W tym tygodniu w czwartek będziemy obchodzili Uroczystość 

Bożego Ciała. Zapoznajcie się z poniższą prezentacją dotyczącą 

tej ważnej uroczystości i wykonajcie zawarte w niej zadania. 

 

https://view.genial.ly/5ed4efbd5d5bf80d8a79cb08/interactive-

content-uroczystosc-bozego-

ciala?fbclid=IwAR169C5gkjR1_UoIG2qwU8x8JZYY-

KNv7IvTsxymfgH6eV7tnizZrOrZri8 

 Elżbieta 
Karczewska  
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