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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 Rozprzestrzenianie się 
roślin okrytonasiennych. 
Podsumowanie- rośliny 
nasienne. 

 Sposoby rozprzestrzeniania się roślin 

Nauczę się: przedstawiać sposoby rozprzestrzeniania się roślin 
okrytonasiennych; omawiać mechanizmy rozsiewania owoców i 
nasion roślin okrytonasiennych; wykazywać związek budowy 
owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin 
okrytonasiennych. 

Zapoznaj się z tematem na platformie e-podręczniki. 

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DnoJmyXpm 

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-
nasienne/D18UWFbN7 

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-
roslin/DFjI5Lq7l 

 

Maryla 
Staszek 

2. MATEMATYKA Sprawdź, czy umiesz? Powtórzenie wiadomości z działu „Graniastosłupy”.                                                               
1. Zapisz temat: Sprawdź, czy umiesz? 

2.  Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1-3 s. 83. Chętni pozostałe 
zadania z tego tematu. 

Zeszyt do matematyki. 
Zeszyt ćwiczeń. 
Przyrządy geometryczne. 
 

Anastazja 
Szczygieł 

3. JĘZYK 
ANGIELSKI 

S: The Royal Family- 
Elizabeth II- Królowa 
Elżbieta II- królowa z 
marmuru? 

Poznaję fakty z życia królowej Elżbiety II 
 
*Obejrzę dwa krótkie filmy przedstawiające w skrócie życie 
królowej Elżbiety II oraz jej przemianę i ciekawostki z życia 
https://www.youtube.com/watch?v=aagAQHA5LBQ 
https://www.youtube.com/watch?v=NmpdiZ8koVs 

   
Filmy online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. JĘZYK POLSKI Z wizytą w teatrze i na 
planie filmowym. 

Cel: Uczeń wyodrębnia elementy dzieła filmowego i 
telewizyjnego. 
1.Przypomnij sobie zasady  zachowania w teatrze s. 70 w zeszycie 
ćwiczeń. Uzupełnij ćw. 1-3/71. 
2.Wykonaj ćw. 1-5/72-73. Przyporządkuj nazwy planów 
filmowych, podaj nazwy zawodów związanych z filmem i napisz, 
jaki film zasługuje na nagrodę. 

Podręcznik s. 342,349 

Zeszyt ćwiczeń s. 70-73 

 

Joanna Baran 
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5. PLASTYKA Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z plastyki w 
klasie V. 
 

Otwórz poniższe linki i wykonaj zadania utrwalające zagadnienia z 
klasy V. 
https://learningapps.org/3266315   - mini test wiedzy o barwach 
https://learningapps.org/6504415    - kompozycja 
https://learningapps.org/1094657     - koło barw 
 

 Elżbieta 
Karczewska 
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