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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 czerwca 2020 roku - środa 

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. BIOLOGIA Okrytonasienne. .Zapisz temat lekcji. Przeczytaj temat z podręcznika s.137-142.                                                                                
2. Notatka do zeszytu:                                                                               
Charakterystyczną cechą roślin okrytonasiennych jest 
wytwarzanie owoców. Nasiona tych roślin okrywa ściana owocu – 
owocnia – stąd nazwa grupy – okrytonasienne. Rośliny 
okrytonasienne są najbardziej zróżnicowaną grupą roślin – mają 
postać drzew (np. dąb), krzewów (np. leszczyna), krzewinek (np. 
wrzos) lub roślin zielnych (np. maki). Kwiat rośliny 
okrytonasiennej jest zwykle obupłciowy, czyli zawiera zarówno 
żeńskie, jak i męskie organy rozrodcze. Kwiat obupłciowy składa 
się z okwiatu oraz słupka i pręcików osadzonych na dnie 
kwiatowym. Zapylenie u roślin okrytonasiennych odbywa się 
najczęściej za pomocą wiatru lub zwierząt.                                                        
(Ważne!! Zwróć uwagę na budowę i cechy kwiatu roślin 
zapylanych przez wiatr i przez zwierzęta -  P. 140-141.)  
3. Dokonaj analizy cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych na 
przykładzie czereśni - P. s. 139.                                                                                                                
4. Wykonaj wszystkie zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.                          
Do wysłania zadania w z. ćw. – str.91, 92 oraz 94. Termin: do 9 
czerwca.                                                                                                                               
5. Przygotuj się do sprawdzianu 10 czerwca z działu 
„Różnorodność roślin” – tematy 1-4  (P. str.115-142). 

 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Sprawdzian wiadomości z działu „Różnorodność 
roślin” -  10 czerwca. 
Sprawdzian udostępnię o godz. 10.00. 
Czas pracy - do 30 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać do 
godz. 10.30 na mail nauczyciela:  

maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

Maryla 
Staszek 

2. MATEMATYKA Prostopadłościany i 
sześciany. 

Cel: Uczeń zna cechy prostopadłościanu i sześcianu. Zna elementy 
budowy prostopadłościanu. 
1. Zapisz temat: Prostopadłościany i sześciany. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 224/225. 

3. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 224 (np. opakowanie po lekach, 
herbacie, itp.). 

Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
Przyrządy geometryczne. 
 
https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-
prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510
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4. Wykonaj w zeszycie ćw. B s. 224 oraz ćw. C s. 225. 

5. Obejrzyj filmik. 

https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-
szescianu?playlist=510 

6. Termin wykonania do 04.06.2020. 

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

 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
8-cz.2- gramatyka. 

Utrwalam zastosowanie konstrukcji „to be” going to 
 
*W zeszycie ćwiczeń wykonam następujące zadania: 
4,6,7,8/101 
Zad 6 i 8 wykonujemy w zeszycie. Zamiast pytać koleżanki, 
zapytajcie członka rodziny.  
DLA CHĘTNYCH 
Zad 5/101 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. JĘZYK POLSKI Sprawdzę się! 
Powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z zakresu 
podstawy programowej. 
1.Przeczytaj mit o Dedalu i wykonaj polecenia 1-10 w zeszycie. 
Pisz krótkie odpowiedzi. Wskazówki: 
* P.6/327 np. Pewnego razu młody Dedal chodził po mieście i 
grał na trąbce. 
** P. 8 Dedalowi zabiło, nagle zabiło itd. 
***P. 9 Narysuj wykres zdania pojedynczego i podpisz wszystkie 
części zdania: Dedal wytrwale pomagał kowalowi w kuźni. 
**** Przypomnij sobie, jak napisać opowiadanie.  
*****W razie wątpliwości – pisz do nauczyciela. 

Podręcznik s. 325-327. 

Zeszyt. 

 

Sprawdzian – 4 czerwca – czwartek godz. 8.00. 

Sprawdzian udostępniony będzie od godziny 8.00 
do 10.00. 

Trzeba go napisać w 45 minut i odesłać do 10.00. 

Joanna Baran 

5. PLASTYKA Kompozycja rytmiczna – 
dokończenie prac. 
 
 

Dzisiaj kontynuujemy temat zadany tydzień temu. 
1.Zapoznaj się z informacjami w podręczniku  s. 60-62 na temat    
kompozycji rytmicznej .  
2.Kompozycja rytmiczna to układ, który ukazuje wiele takich 
samych lub podobnych elementów, ułożonych w regularnych 
odstępach. 
3. Zapoznaj się z poleceniami z ćwiczenia 1 i 2 s. 62.  
4. Wybierz jedno z ćwiczeń s. 62 i wykonaj pracę plastyczną 
zgodnie z poleceniem.  Praca jest do wykonania przez dwie 
kolejne lekcje. Termin 04.06.  Proszę o przesłanie zaległych prac.  
 
 

 Elżbieta 
Karczewska 
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