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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 czerwca 2020 roku - czwartek 

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. HISTORIA Unia polsko – litewska. 
 

1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Zapisz pod tematem poniższą notatkę. 
Król Kazimierz Wielki nie miał syna i po jego śmierci w 1370 roku 
nie miał kto przejąć władzy w Polsce.  
W ten sposób nastąpił koniec dynastii Piastów.  
Na tronie Polski zasiadła Jadwiga, która była wnuczką siostry 
Kazimierza Wielkiego.  
3.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 208-211  
4. Wykonaj zad 1,2,3,5 s. 113-114 w zeszycie ćwiczeń. 

 Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Sprawdzian wiadomości. Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy 
programowej. 

Sprawdzian - godz. 8.00. 

Sprawdzian udostępniony będzie od godziny 8.00 do 10.00. 
Trzeba go napisać w 45 minut. 
Odsyłamy najpóźniej do godz. 10.00. 

Classroom. Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Przykłady 
graniastosłupów 
prostych 

Cel: Uczeń zna pojęcie graniastosłupa prostego. Zna nazwy 
graniastosłupów prostych w zależności od podstawy. Zna 
elementy budowy graniastosłupa prostego. 
1. Zapisz temat: Przykłady graniastosłupów prostych. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 226/227. 

3. Narysuj graniastosłup prosty czworokątny i zapisz ważne treści 
„W każdym graniastosłupie prostym …. są prostopadłe do 
podstaw” s. 226. 

4. Zapisz nazwy graniastosłupów prostych w zależności od 
podstawy (s. 226). 

5. Dokonaj analizy ćw. s. 227. 

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 3 s. 66. 

7. Termin wykonania do 05.06.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

 
Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
Przyrządy geometryczne. 
 

Anastazja 
Szczygieł 

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


szczygielanastazja3@gmail.com 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Nauka umiejętności 
poruszania się po boisku 
z piłką i bez piłki w mini 
piłce nożnej. 

 Cel: Dowiesz się, w jaki sposób zawodnicy powinni poruszać się 
po boisku w mini piłce nożnej. 
1.Zobacz, jak należy ustawiać się w obronie , aby w łatwy sposób 
odebrać piłkę przeciwnikowi :https://youtu.be/kqMixOa9S2I 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę. 
3.Poproś kogoś do wspólnych ćwiczeń. 
4.Poćwicz umiejętność odbioru piłki w sytuacjach 1 na 1. 
5.Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 
 

https://youtu.be/kqMixOa9S2I 

 

 

 

Maryla Staszek 

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Doskonalenie 
umiejętności 
technicznych w mini 
piłce ręcznej. 

Cel: Podniesiesz swoje umiejętności chwytu piłki w piłce ręcznej. 
1.Obejrzyj film instruktażowy,  jak prawidłowo chwytać piłkę: 
https://youtu.be/c8WfxtE4Ucs oraz w jaki sposób podawać piłkę 
https://youtu.be/5Qd2ZA834qc 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń, piłkę którą da 
się rzucać jedną ręką oraz poproś rodzica lub rodzeństwo o 
wspólne ćwiczenia. 
•Wykonajcie rozgrzewkę. 
•Ustawcie się w odległości ok. 2-3 metrów od siebie. 
•Zachowując prawidłową technikę wykonujcie podania oraz 
chwyty. 
•To samo ćwiczenie wykonujcie w większej odległości. 
•Jeżeli dobrze wychodzą Wam podania oraz chwyty, spróbujcie 
wykonywać je w biegu. 
•Wyznaczcie sobie miejsce, które może posłużyć za bramkę. 
Jedna osoba broni, druga rzuca. 
•Nie zapomnij o rozciąganiu. 

 

https://youtu.be/c8WfxtE4Ucs 
 
 
https://youtu.be/5Qd2ZA834qc 

 

Maryla Staszek 

6. RELIGIA    Modlitwą i czynem 
odpowiadam na słowo 
Boże. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Przeczytaj opowiadanie s. 156 w podręczniku. 
3.Wykonaj zad. 1 s. 54 w zeszycie ćwiczeń. Od Boga oddalają nas 
złe uczynki (grzechy). 
4. Wszelkie dobre czyny przybliżają nas do Boga. Tak jak grzech 
sprawia , że nasza dusza jest chora. Podobnie dobry czyn leczy zło 
w naszej duszy.  
5. Wykonaj zad. 2 s. 55. 

 

 Elżbieta 
Karczewska  
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