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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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 Podsumowanie rozdziału 
VII. 
 

Na podstawie wiadomości z działu ,, Polska w XIII – XV wieku”, 
wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 122-123.  
Wykonaj zadania z poniższej aplikacji  
https://learningapps.org/675472 

 Elżbieta 
Karczewska 

2. JĘZYK POLSKI Wywiad – sztuka 
zadawania pytań. 

Cel: Uczeń tworzy logiczną i uporządkowaną wypowiedź. 
1.Przeczytaj wywiad z reżyserem filmu „Za niebieskimi drzwiami” 
na podstawie książki, której fragment jest w naszym podręczniku. 
2.Uzupełnij pytaniami wywiad w ćw.1/52. 

Do zobaczenia w klasie szóstej! 

Podręcznik s. 352 

Zeszyt ćwiczeń s. 52-54 

Joanna Baran 

3. MATEMATYKA Sprawdź, czy umiesz 
(cd.). Podsumowanie 
pracy całorocznej. 

Powtórzenie wiadomości z działu Graniastosłupy.                                       
1. Zapisz temat: Sprawdź, czy umiesz (cd.). Podsumowanie pracy 
całorocznej. 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 4-7 s. 84. 

Zeszyt do matematyki. 
Zeszyt ćwiczeń. 
 
 

Anastazja 
Szczygieł 

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Bezpieczny i aktywny 
wypoczynek w wakacje- 
przypomnienie i 
utrwalenie wiadomości. 

 Cel: Będziesz wiedział, w jaki sposób bezpiecznie wypoczywać 
w czasie wakacji, do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku 
urazu lub wypadku. Przypomnisz sobie miejsca w okolicy 
własnego zamieszkania, w których możesz bezpiecznie 
wypoczywać. 

1.Obejrzyj prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 
2.Obejrzyj film promujący bezpieczne zachowanie podczas 
wakacji. 
https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44k 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 

https://www.youtube.com/watch?v=q4vCgvtj44k 

 

Maryla Staszek 

5. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Ćwiczymy i 
odpowiadamy na 
pytania. 

1.Zaproś swoje rodzeństwo, rodziców do gry. 
2.Wykonuj ćwiczenia i odpowiadaj na pytania. 
3.Zobacz zasady gry w Classroom. 
BAWCIE SIĘ DOBRZE! 

Classroom 

 
Maryla Staszek 
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6. RELIGIA  Na wakacje z Panem 
Jezusem. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Za kilka dni koniec roku szkolnego i wakacje. Otwórz poniższy link 
i dowiedz się co ważnego chcę przekazać przed wakacjami. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qwLrdX15mrk&feature=you
tu.be&fbclid=IwAR0Bw76_AGwIuGz_mYt0TB3NmEKRkoQugbijR6
OAzAEkcPBknhqZY1EdBMQ 
 
Pozdrawiam! 

 Elżbieta 
Karczewska  
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