
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

NAUCZYCIEL: …Natalia Ostrowska 

PRZEDMIOT: biologia, geografia 

KLASA : ………V  

OKRES TYGODNIA  OD  20.04.2020 DO 25.04.2020 

 
Dzień tygodnia 

Zakres treści nauczania Źródła i materiały 
niezbędne do realizacji 
zajęć 

 
23.03.2020  
poniedziałek 
 

T: Grzyby – różnorodność, budowa, 
czynności życiowe 
Proszę zapoznać się z tematem lekcji  w 
podręczniku. W zeszycie wykonujecie rysunek 
grzyba przedstawiający jego budowę. Proszę 
jeżeli to możliwie budowę pieczarki z 
rysunkiem w podręczniku. Odnajdzie opisane 
elementy budowy na pieczarce.  
Wykonaj doświadczenie: 
Półlitrową butelkę wypełnij do połowy ciepłą 
wodą, wsyp łyżkę stołową cukru oraz ¼ paczki 
rozkruszonych drożdży (25 g). Na otwór 
butelki naciągnij balonik. Tak przygotowaną 
butelkę odstaw w ciepłe miejsce lub okryj 
szalikiem. Obserwuj butelką co 5 min. Zapisuj 
obserwację (co się zmienia? ) w zeszycie.  
Wyciągnij wnioski z doświadczenia! 
(co się wydarzyło?, dlaczego tak się stało?, 
jaki proces zaszedł?, czy ten proces jest 
wykorzystany przez nas na co dzień ?). Zapisz 
wnioski w zeszycie. 
Zadanie domowe: wykonaj zadania w 
zeszycie ćwiczeń.  
Czas realizacji: następna lekcja. 
 
Proszę wykonajcie zdjęcia lub rysunki 
poszczególnych etapów doświadczenia. 
Wnioski można napisać w mailu lub zrobić 
zdjęcie zeszyty. Proszę przesłać na adres 
dol_blathana@wp.pl 
Zeszyt ćwiczeń sprawdzimy po powrocie do 
szkoły.  

 
 
Internet, podręcznik 
 
Materiały do 
doświadczenia: plastikowa 
butelka o,5 l, balon, kostka 
drożdży, ciepła woda 

 
24.03.2020  
wtorek 

  

mailto:dol_blathana@wp.pl


 

 
25.03.2020  
Środa 
 

  

 
26.03.2020 
Czwartek 
 

T: Warszawa –Krajobraz wielkiego miasta.  
 

1. Proszę przeczytaj temat w podręczniku. 
2. Na podstawie podręczniku lub innych 

źródeł zaplanuj jednodniową wycieczkę 
po Warszawie (wyobraź sobie że 
pracujesz w biurze podróży i chcesz 
zachęcić  klientów do skorzystania z 
oferty. Może to być opis w zeszycie lub 
ulotka, plakat, prezentacja multimedialna. 
Praca ma zawierać ważne historycznie 
oraz ciekawe, atrakcyjne miejsca warte 
odwiedzenia (min. 10 miejsc).  
Dodatkowo mogą być rysunki lub zdjęcia.  

Czas wykonania: następna lekcja 
Prace proszę przesłać na maila 
dol_blathana@wp.pl 

 

 

 
 Podręcznik, internet 

 
27.03.2020 
Piątek 
 

  

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Dokumentacja fotograficzna pracy  

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Mail, Messenger, strona szkoły 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

 
Do 18.00 codziennie 
 


