
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

NAUCZYCIEL: RENATA BOCHAN - BOCHANOWICZ 

PRZEDMIOT: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, 

geografia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, historia, WOS, edukacja przedszkolna, 

wczesnoszkolna 

KLASA : V 

OKRES TYGODNIA  OD  11.05.2020 DO 15.05.2020 

 
Dzień tygodnia 

Zakres treści nauczania Źródła i materiały 
niezbędne do realizacji 
zajęć 

 
11.05.2020  
poniedziałek 
 

Pola i obwody figur geometrycznych.  
Pole równoległoboku. 
 
 

Zadania na Khan Academy  
Czas do 12 maja 2020 
 

 
12.05.2020  
wtorek 
 

Pole trójkata. 
 
 

Zadania na Khan Academy  
Czas  13 maja 2020 

 
13.05.2020  
Środa 
 

Pola i obwody równoległoboku i rombu. – 
ćwiczenia. 

Podręcznik str. 53-54 
należy przeczytać, najlepiej 
dwa razy, w tym jeden raz 
na głos.  
 
Zadania z podręcznika 1 str. 
57-58 .Pomocy szukaj w 
przykładach na stronie 55-
56.  
Postaraj się rozwiązać 
wszystkie przykłady ze 
wszystkich poziomów. 
Wszyscy mają obowiązek 
rozwiązać wszystkie 
przykłady z poziomów A, B, 
C,D. 
 
ZDJĘCIA ROZWIĄZAŃ DO 
OCENY 
 

 
14.05.2020 

Pola i obwody trójkątów – ćwiczenia. Podręcznik str. 62-63 
należy przeczytać, najlepiej 



Czwartek 
 

dwa razy, w tym jeden raz 
na głos.  
Zadania w podręczniku 1 
str. 65-66..  
Postaraj się rozwiązać 
wszystkie przykłady ze 
wszystkich poziomów. 
Wszyscy mają obowiązek 
rozwiązać wszystkie 
przykłady z poziomów A, B, 
C,D. 
 
ZDJĘCIA ROZWIĄZAŃ DO 
OCENY 
 

 
15.05.2020 
Piątek 
 

Pola i obwody równoległoboków i trójkątów – 
ćwiczenia c.d.. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń 
1-5 str. 109-110 oraz 1-3 
str. 113-114.  
 
Dodatkowo: 
 
KARTKÓWKA zadania I,II,II 
STR. 61 w podręczniku 
oraz 
 KARTKÓWKA zad. I,II,III 
str. 69. 
 
ZDJĘCIA ROZWIĄZAŃ DO 
OCENY 
 

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

Na platformie Khan Academy 
Poprzez przekaz zdjęć z rozwiązań w zeszycie lub/i w zeszycie ćwiczeń.  

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Sms po upływie każdego tygodnia 
 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

Konsultacje codziennie od poniedziałku do piątku od 10 do 12:  
-na Skype pod nazwą Renata Bochan-Bochanowicz 
- lub telefonicznie pod numerem795 432 503  
-lub mailowo: kuba-bochan1@wp.pl 
 

 


