
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

 
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik   

RZEDMIOT: język polski 

KLASA : V 

OKRES TYGODNIA  OD  18-22 maja 2020 r. 

 

 

Dzień 

tygodnia 

 

Zakres treści nauczania 

Źródła i materiały 

niezbędne do 

realizacji zajęć 

 

11.05.2020 r. 

poniedziałek 

Temat: Setne urodziny papieża Jana Pawła II. (2 lekcje) 

 

Dziś przypada setna rocznica urodzin, wielkiego Polaka, 

papieża Jana Pawła II. Przyjrzyjmy się tej postaci. 

W zeszycie przedmiotowym wykonaj notatkę o Janie Pawle II, 

powinna ona zawierać najistotniejsze informacje; Imię i 

nazwisko, datę oraz miejsce urodzenie i śmierci , wykształcenie 

– co studiował, kiedy zdecydował się zostać księdzem, kiedy 

został papieżem i ile lat nim był; kiedy został ogłoszony 

świętnym. 

Pamiętaj – nie przepisuj bezmyślnie internetu. Znajdź tylko 

potrzebne informacje i je zanotuj. (To ważne ćwiczenie, uczy 

Cię pracy z tekstem). 

  

Wykonując notatkę możesz korzystać z różnych źródeł 

informacji: książek, słowników, internetu, biuletynów. Po 

zakończeniu notatki zapisz z jakich źródeł korzystałeś: Jeśli z 

książki podaj jej tytuł i autora, jeśli z internetu to stronę. 

 

Zapewne wiecie, że Karol Wojtyła w młodości próbował 

swoich sił jako poeta i dramatopisarz. Poszukaj w internecie 

utworów Wojtyły, zapisz w zeszycie kilka tytułów. Przeczytaj 

jeden z nich. Jeśli masz możliwość, wydrukuj go i wklej do 

zeszytu. 

Proszę nie wysyłać notatek do mnie mailowo. Sprawdzimy je 

po powrocie do szkoły. 

 

Dziś w TVP1 o 21:00 zostanie wyemitowany spektakl 

inspirowany życiem papieża. Zachęcam do obejrzenia.   

 

 

12.05.2020 r. 

wtorek 

Kontynuacja tematu.  

 

13.05.2020 

Środa 

 

Temat: Jaką fukcję w zdaniu pełni dopełnienie? 

 

Otwórz podrecznik na stronie 275, ustnie wykonaj zadanie na 

rozgrzewkę. 

Nastepnie zapoznaj się z nową wiadomością, zapisz w zeszycie 

co to jest dopełnienie. Naucz się na pamięć pytań dopełnienia. 

  

Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 ze str. 275 podrecznik 

 

podręcznik 



 

14.05.2020 

Czwartek 

Temat: Dopełnienie – ćwicznia. 

 

Obejrzyj film, lekcja o dopełnieniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=JA862krpRY4&t=292s 

 

Wykonaj zadania 2 i 3 str. 52 z zeszytu ćwiczeń. 

 

WYŚLIJ NA MAIL NAUCZYCIELA ZDJĘCIA ĆWICZEŃ 

WCZORAJSZYCH I DZISIEJSZYCH (W SUMIE 4 

ĆWICZENIA) - ocena 

Zeszyt ćwiczeń, 

you tube 

 

15.05.2020 

Piątek 

 

Temat: Jaką funkcję w zdaniu pełni okolicznik? 

 

Otwórz podręcznik na stronie 277. Zapoznaj się z nową 

wiadomością. Zapisz w zeszycie co to jest okolicznik i na jakie 

pytania odpowiada. Naucz się tych pytań na pamięć. 

 

Wykonaj w zeszycie ćw. 10 str. 277 oraz ćw. 11 str. 278 

(podręcznik) 

podręcznik 

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

Uczniowie wykonują zadania w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcia zeszytów z notatką odsyłają 

nauczycielowi. (ocena) 

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Mail, messenger 

 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

Jestem dostępna na messengerze codziennie od 9:00 – 13:00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JA862krpRY4&t=292s

