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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 5 czerwca 2020 roku - piątek 

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. J. ANGIELSKI S: The London Eye and 
other landmarks in 
London- filmy 
dokumentalne. 

Oglądam filmy o charakterystycznych obiektach w Londynie 
 
*Z racji tego, że jeden z naszym najbliższych tematów będzie 
dotyczył The London Eye, obejrzyjcie jeden filmik poświęcony 
temu obiektowi(szczegółowe informacje na jego temat poznacie 
na kolejnej lekcji) oraz drugi, dodatkowy przedstawiający 10 
najbardziej charakterystycznych obiektów Londynu. 
The London Eye 
https://www.youtube.com/watch?v=pkSUuBugQOo 
Inne obiekty 
https://www.youtube.com/watch?v=-XhYdiApQJ4 

 
Filmy online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

2. MATEMATYKA Siatki graniastosłupów 
prostych. 

Cel: Uczeń zna pojęcie siatki bryły. Umie rysować siatki 
prostopadłościanów o danych krawędziach. 
1. Zapisz temat: Siatki graniastosłupów prostych. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 229. 

3. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-
szescianu?playlist=510 

4. Narysuj siatkę prostopadłościanu i sześcianu s. 229. 

5. Dokonaj analizy ćw. A  s. 229. 

6. Wykonaj ćw. B i C s. 229 

7. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2  s. 69. 

8. Termin wykonania do 08.06.2020. 

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

 
Podręcznik. 
Zeszyt do matematyki. 
Przyrządy geometryczne. 
 
 
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-
prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 
 

Anastazja 
Szczygieł 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=pkSUuBugQOo
https://www.youtube.com/watch?v=-XhYdiApQJ4
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510


3. MUZYKA Muzyka i przyroda . 
Piosenka ,, Ja mam tylko 
jeden świat”. 

 Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 138-139 
Odpowiedz ustnie na pytanie : Co to jest majówka? 
Naucz się śpiewać piosenkę ,,Ja mam tylko jeden świat” s. 140- 
141. 
Podręcznik . Linki poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=32wPrtYNhos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VQRe7-Z__TI 
 

 Elżbieta 

Karczewska  

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Kształtowanie 
umiejętności 
prowadzenia piłki w 
marszu i biegu. 

Cel: Podniesiesz swoje umiejętności w prowadzeniu piłki nogą. 
1.Zobacz film, w jaki sposób prawidłowo prowadzić piłkę do piłki 
nożnej: 
https://youtu.be/V8vtTm8U_vs 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę. 
3.Wykonaj rozgrzewkę. 
4.Wyznacz sobie odcinek o długości ok. 5 m. 
5.Prowadź piłkę na tym odcinku raz prawą, a raz lewą nogą po 
prostej,  po 10 razy każdą nogą. 
6.Ustaw slalom i prowadź piłkę pomiędzy “pachołkami” każdą 
nogą po 10 razy. 
7.Prowadź piłkę slalomem raz prawą, a raz lewą nogą w taki 
sposób, aby piłkę prowadziła noga dalsza od przeciwnika. Slalom 
powtórz 10 razy w jedną i w drugą stronę. 
8.Wykonaj rozciąganie. 
 

 
https://youtu.be/V8vtTm8U_vs 
 

Maryla Staszek 

5. JĘZYK POLSKI Jak napisać zaproszenie? Cel: uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach 
gatunkowych: zaproszenie. 
1.Zobacz, jak napisać zaproszenie na str. 338 w podręczniku. 
Tekst musi zawierać informacje o: tym, kto zaprasza, kogo 
zaprasza, rodzaju uroczystości, czasie i miejscu tego wydarzenia. 
Ważne jest również staranne pismo lub ładny druk.  
2.Przejdź do zeszytu ćwiczeń. Przypomnij sobie jak prawidłowo 
pisać daty i jakie stosować słownictwo s.51. 
Wykonaj ćw.1-3.  
Zdjęcie ćwiczenia 3/51 lub zaproszenia na oddzielnej kartce wyślij 
dzisiaj do sprawdzenia. Pamiętaj o estetyce pracy. 

 

Podręcznik s. 336-338 

Zeszyt ćwiczeń s. 50-51 

 

Joanna Baran 
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