
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

 
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik   

RZEDMIOT: język polski 

KLASA : V 

OKRES TYGODNIA  OD  01-05 czerwca 2020 r. 

 

Dzień 

tygodnia 

 

Zakres treści nauczania 

Źródła i materiały 

niezbędne do 

realizacji zajęć 

 

01.06.2020 r. 

poniedziałek 

Temat : Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. 

 

Dziś wasze święto, Dzień Dziecka. 

Poznacie zatem sylwetkę człowieka, który był wielkim 

przyjacielem dzieci. Janusz Korczak to wybitny człowiek, 

lekarz i pedagog, który poświęcił swoje życie dzieciom, 

sierotom wojennym. Zamieszkał z nimi w getcie i razem z nimi 

został zamordowany. Zachęcam Was do poznania tego 

niezwykłego człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8 

Napisz w zeszycie krótką notatkę biograficzną o Korczaku. 

Możesz skorzystać z prezentacji. 

Prezentacja 

02.06.2020 r. 

wtorek 

Temat: Czy można żyć bez mediów? 

 

Przeczytaj tekst "Masło przygodowe" podręcznik str. 269-270 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 str. 270 podręcznik 

 

podręcznik 

 

03.06.2020 r. 

Środa 

 

Temat: Spotkanie z prasą. 

 

Otwórz podrecznik na str. 271 

Zapoznaj się z nową wiadomością. W zeszycie wykonaj 

notatkę: Rodzaje prasy (skorzystaj z podręcznika). 

Do każdego rodzaju czasopisma możesz (nie musisz) dodać 

tytuł. 

np. tygodnik "Tygodnik Powszechny" 

miesięcznik "Twój Styl" 

 

podręcznik 

 

04.06.2020 r. 

Czwartek 

Temat: Ludzie prasy. 

 

Przyjrzyj sie plakatowi zamieszczonemu w podręczniku na str. 

272-273. Poznasz osoby, które pracują przy powstawoaniu 

czasopism. W zeszycie zapisz kto to jest dziennikarz i redaktor 

naczelny. 

Przeanalizuj budowę artykułu. Podręcznik str. 274 nowa 

wiadomość. 

 

podręczni 

 

05.06.2020 r. 

Piątek 

 

Temat: Rymowane części zdania 

 

Wejdź w link, przeczytaj rymowankę, zapisz ja w zeszycie. 

Naucz się jej na pamięć. (pomoże Ci to utrwalić pytania 

poszczególnych części zdania) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8


https://napolskimbeznudy.blogspot.com/2020/05/rymowane-

czesci-zdania-wedug-

profesora.html?fbclid=IwAR2IFaS7i9oQLmy6m88bK4P8BwF

cb81vREWHdMs83nLfq8CqrdDv 

 

 

KOMUNIKAT: ZADANIA Z TEGO TYGODNIA PRZESYŁAJĄ TYLKO 

UCZNIOWIE ZAGROŻENI OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC ROKU 

SZKOLNEGO LUB CI, KTÓRYM OCENA SIĘ WAHA. POZOSTALI 

UCZNIOWIE NIE MUSZĄ ODSYŁAĆ ZADAŃ. 

 

UWAGA: ZALEGŁE ZADANIA MOŻNA WYSYŁAĆ DO KOŃCA TEGO 

TYGODNIA TJ. DO 5 CZERWCA 2020 R. DO GODZ. 20:00. PRACE 

PRZYSŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ SPRAWDZANE. 

PRZYPOMINAM, ŻE TERMIN WYSTAWIANIA OCEN TO 12 CZERWCA. 
 

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

Uczniowie wykonują zadania w zeszycie przedmiotowym lub zeszcycie ćwiczeń. Zdjęcia 

wykonanych zadań 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 
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