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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Jak zacytować czyjąś 
wypowiedź? 

Cel: Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł 
wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu.  
1.Cytowanie to przytaczanie w dosłownym brzmieniu czyichś 
słów. Gdy cytujemy, powinniśmy pamiętać o zastosowaniu 
dwukropka po zdaniu wprowadzającym, a później cudzysłowu na 
rozpoczęcie i zakończenie cytowania. 
2.Zapoznaj się z materiałem w podręczniku i wykonaj ćwiczenia 
1-3/133-143 w zeszycie ćwiczeń. 
 

Podręcznik s. 370-371. 

Zeszyt ćwiczeń 133-134. 

Joanna Baran 

2. HISTORIA Monarchia stanowa w 
Polsce.  
 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2.Przepisz pod tematem poniższą notatkę. 
Monarchia stanowa – to rodzaj rządów w którym władza 
monarchy była ograniczona przez prawa przysługujące stanom 
społecznym. W Polsce głównie szlachcie i duchowieństwu. 
Monarchia patrymonialna – to rodzaj rządów w którym władca 
sprawuje nieograniczoną władzę a państwo jest uważane za jego 
prywatną własność. 
W Polsce w czasach pierwszych Piastów obowiązywała monarchia 
patrymonialna.  
3.Wykonaj zad. 2 s. 120 w zeszycie ćwiczeń. 
 

   
 

Elżbieta 
Karczewska 

3. TECHNIKA To umiem! - 
Podsumowanie. 

Cel: Uczeń charakteryzuje sposoby  konserwacji żywności. 
Odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej. 
1. Zapisz temat pismem technicznym (litery wielkie) To umiem! - 
Podsumowanie. 
2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi naturalnych sposobów 
konserwacji żywności. 
https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-konserwacji-
zywnosci/ 
3. Zapisz w zeszycie poznane sposoby konserwacji żywności. 

Zeszyt do techniki 

 

https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-
konserwacji-zywnosci/ 
 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-konserwacji-zywnosci/
https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-konserwacji-zywnosci/
https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-konserwacji-zywnosci/
https://lokalnyrolnik.pl/blog/naturalne-sposoby-konserwacji-zywnosci/


4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Technika piłki nożnej- 
doskonalenie wybranych 
umiejętności. 

 

Cel: Podniesiesz poziom swoich umiejętności technicznych w grze 
w piłkę nożną. 
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
2.Przygotuj sobie piłkę do piłki nożnej lub inną piłkę podobnej 
wielkości. 
3.Obejrzyj film z przykładowymi ćwiczeniami: 
https://www.youtube.com/watch?v=LGgg40FTOGA 
i postaraj się wykonać jak najwięcej ćwiczeń z filmiku. 
4.Pamiętaj, aby po ćwiczeniach wykonywać rozciąganie. 

 
                                      
https://www.youtube.com/watch?v=LGgg40FTOGA 

 

 

Maryla Staszek 

5. INFORMATYKA Animacje od kuchni. 
Tworzenie własnych 
postaci. Pivot. 
 

Proszę przeczytać temat lekcji oraz zapoznać się z 

filmami instruktażowymi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cvbvi0eDGGs 

https://www.youtube.com/watch?v=QCFy54AcK4s 

Pivot, You Tube, Podręcznik. Przemysław 
Pawlas  

 

6. RELIGIA Jezus zaprasza mnie na 
drogę błogosławieństw. 

  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu.  
2.Zapoznaj się z fragmentem ewangelii Mt. 5,1-10 – podręcznik s. 
163. 
3.Wpisz do zeszytu 8 błogosławieństw. 
4.Wykonaj zad. 1. s.56 w zeszycie ćwiczeń. 

 Elżbieta 
Karczewska  
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