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KLASA V 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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: Culture- Zalipie- 
malownicza wieś. 

Poznaję ciekawostki dotyczące polskiej wsi 
 
*Czytamy tekst w podręczniku na stronie 112 i przepisujemy do 
zeszytu słówka z żółtej tabelki z ćwiczenia 1( znajdź w słowniku 
bądź internecie ich tłumaczenia) 
*Na podstawie przeczytanego tekstu zdecyduj, czy zdania w 
zadaniu 2 są prawdziwe czy fałszywe. Odpowiedzi zapisz w 
zeszycie. 
*Przepisz kierunki geograficzne z ćwiczenia 3 do zeszytu-odnajdź 
ich tłumaczenie. 
*Patrząc na obrazki kwiatków i nazw zamieszczonych w ich 
pąkach w zadaniu 4, połącz je z odpowiednimi definicjami. Same 
odpowiedzi zapisz w zeszycie. 
*W zadaniu 5 mamy dwa obrazki domów- porównaj je 
wykorzystując przymiotniki podane w żółtej ramce. Przypomnij 
sobie zasady stopniowania przymiotników porównując obrazki do 
siebie np. 
The first house is oldER THAN the second one.( Pierwszy dom jest 
starszy niż drugi itd.) 
Zdania zapisz w zeszycie. 
 

 
Podręcznik 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

2. MATEMATYKA Objętość graniastosłupa 
prostego. 

Cel: Uczeń zna pojęcie wysokości  graniastosłupa prostego. Zna 
wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego.                                                 
1. Zapisz temat: Objętość graniastosłupa prostego. 
2. Zapoznaj się z tekstem s. 238. 
3. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 238. 
4. Zapisz ćw. B s. 238. 
5. Zapisz wzór na obliczanie objętości graniastosłupa s. 239. 

6. Dokonaj analizy przykładu s. 239. 

7. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 s. 239. Pamiętaj, aby zapisać dane, 
wzór, obliczenie i odpowiedź (popatrz na jednostki). 

 
Podręcznik. 

Zeszyt do matematyki. 

 

Anastazja 
Szczygieł 

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


3. MUZYKA O rodzinie w rytmie rock 
and rolla. 

 Zapoznaj się z poniższą piosenką- podręcznik s. 144- 145 
https://www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q 
Zapoznaj się z wiadomościami na temat rock and roll s. 145-146. 
Ponieważ dzisiejsza lekcja jest ostatnią w tym roku szkolnym, 
zapraszam do konkursu muzycznego, który znajduje się na s. 154.  
Naucz się śpiewać piosenki ,, Lato lato” 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0 

Elżbieta Karczewska Elżbieta 

Karczewska  

4. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Technika chwytów w piłce 
ręcznej. 

 

Cel: Podniesiesz swoje umiejętności techniczne. 

1.Zobacz filmik pokazujący techniki chwytów w piłce ręcznej: 
https://youtu.be/6T1dBroSfUY 

 

 

https://youtu.be/6T1dBroSfUY 
Maryla Staszek 

5. JĘZYK POLSKI Poetycka opowieść o 
muzyce. 

Cel: uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim środki poetyckie. 
1.Przypomnij sobie znane nam środki stylistyczne, które są 
wypisane w podręczniku na s. 359. Zapoznaj się z pojęciem 
ożywienia (nadanie przedmiotom nieożywionym cech istot 
żywych). 
2.Przeczytaj wiersze „Nokturn” i „Wariacje”. Zastanów się, jakie 
środki stylistyczne zastosowała poetka. 
3.Zrób ćw. 1-6/ 24-27, by utrwalić wiadomości. 

Podręcznik s. 357-359 

Zeszyt ćwiczeń s. 24-27 

 

 

Joanna Baran 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0
https://youtu.be/6T1dBroSfUY
https://youtu.be/6T1dBroSfUY

