
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

 
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik   

RZEDMIOT: język polski 

KLASA : V 

OKRES TYGODNIA  OD  25-29 maja 2020 r. 

 

Dzień 

tygodnia 

 

Zakres treści nauczania 

Źródła i materiały 

niezbędne do 

realizacji zajęć 

 

25.05.2020 r. 

poniedziałek 

Temat: Okolicznik – ćwiczenia 

 

Obejrzyj uważnie lekcję o okoliczniku. 

https://www.youtube.com/watch?v=fiJMptD21D8&t=181s 

 

Wykonaj ćwiczenie 7 str. 54, 8 i 10 str. 55 zeszyt ćwiczeń 

 

Lekcja on line, 

you tube, zeszyt 

ćwiczeń 

26.05.2020 r. 

wtorek 

Temat: Mama – najpiękniejsza istota na świecie. 

 

Dziś Dzień Matki. 

Przeczytaj tekst ze str. 335 z podręcznika. Znajdziesz tam 

piękny opis mamy. 

Wykonaj laurkę dla mamy i zapisz w niej życzenia. Postaraj się 

aby życzenia były wyjątkowe, zastanów się czego możesz 

życzyć swojej mamie, aby była szczęśliwa. 

Wręcz laurkę mamie. 

 

podręcznik 

 

27.05.2020 

Środa 

 

Temat: Rozbiór logiczny zdania 

 

Obejrzyj uważnie film. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4q9_2f_gbk 

 

I jeszcze jeden film, w którym zebrane zostały wszystkie 

informacje dotyczące części zdania. Obejrzyj. 

https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms&feature=s

hare&fbclid=IwAR3fWYVpIpLp3AKHY06TmGp9AdbjGgkN

3gu20-03Lbtzuk2LrlYc5TH8xSM  

 

Wykonaj zadanie 11 i 12 str. 56 zeszyt ćwiczeń 

 

ZADANIA Z PONIEDZIAŁKU I ZE ŚRODY WYŚLIJ W 

JEDNYM MAILU NAUCZYCIELOWI 

You tube, zeszyt 

ćwiczeń 

 

28.05.2020 

Czwartek 

Temat: Jakie refleksje budzi wiersz Tadeusza Różewicza 

"Przepaść"? 

 

Przeczytaj 2-3 razy wiersz "Przepaść", podręcznik str. 264. 

Zastanów sie nad jego treścią, o jakiej sytuacji opowiada 

podmiot liryczny. 

Następnie w zeszycie wykonaj zad. 1, 2 i 3 str. 265 z 

podręcznika. 

podręcznik 

 Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=fiJMptD21D8&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=s4q9_2f_gbk
https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms&feature=share&fbclid=IwAR3fWYVpIpLp3AKHY06TmGp9AdbjGgkN3gu20-03Lbtzuk2LrlYc5TH8xSM
https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms&feature=share&fbclid=IwAR3fWYVpIpLp3AKHY06TmGp9AdbjGgkN3gu20-03Lbtzuk2LrlYc5TH8xSM
https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms&feature=share&fbclid=IwAR3fWYVpIpLp3AKHY06TmGp9AdbjGgkN3gu20-03Lbtzuk2LrlYc5TH8xSM


29.05.2020 

Piątek 

 

 

Obejrzyj prezentację dotyczącą zdnania pojedynczego. (O 

zdaniu złożonym nie) Zapisz w zeszycie trzy zasady, kiedy 

stawiamy przecinek (skorzystaj z prezentacji). 

Zagraj w milionerów. Powodzenia. 

https://sway.office.com/Yk1C5EBmErEOEJnF?fbclid=IwAR1

ChC04lkhNKnLpFSgtBBV6a8QnqHE2DodJBXeXnI6c61Frk1

q26emy1zU 

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://sway.office.com/Yk1C5EBmErEOEJnF?fbclid=IwAR1ChC04lkhNKnLpFSgtBBV6a8QnqHE2DodJBXeXnI6c61Frk1q26emy1zU
https://sway.office.com/Yk1C5EBmErEOEJnF?fbclid=IwAR1ChC04lkhNKnLpFSgtBBV6a8QnqHE2DodJBXeXnI6c61Frk1q26emy1zU
https://sway.office.com/Yk1C5EBmErEOEJnF?fbclid=IwAR1ChC04lkhNKnLpFSgtBBV6a8QnqHE2DodJBXeXnI6c61Frk1q26emy1zU

