
Lekcje kl. 5 – 04.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Unia Polsko-Litewska. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem kiedy zakończyła się dynastia Piastów; 

• znam pojęcia unia polsko – litewska; 

• potrafię opisać przebieg Wielkiej wojny krzyżackiej; 

• wiem jak potoczyła się bitwa z krzyżakami w XIV wieku; 

• znam datę i przebieg bitwy pod Grunwaldem; 

 

Na podstawie podręcznika str. 208 – 211 napisz: 

1. Kiedy zakończyła się dynastia Piastów? 

2. Czym był Unia polsko – litewska? 

3. Jak potoczyła się bitwa z krzyżakami? 

4. Kiedy i jaki przebieg miała bitwa pod Grunwaldem 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2
, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie ob-

 

messenger 
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liczeń); 

• obliczam pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c 

Zapisz w zeszycie: 

1) Prostopadłościan 

 

   c  Pc = 2∙a∙b + 2∙b∙c + 2∙a∙c 

 

      Pc - pole całkowite 

           b 

                      a 

 

np. 

         10 cm 

       Pc = 2∙4cm∙2cm + 2∙2cm∙10cm + 2∙4cm∙10cm 

     Pc  = 16cm2 + 40cm2 + 80cm2 

        2 cm  Pc = 136cm2 

     4 cm 

 

2) Sześcian 

 

 

          a   Pc = 6∙a∙a 

 

       a 

                 a 

https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c
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np.  

 

         3cm  Pc = 6∙3m∙3m 

     Pc = 54cm2 

       3cm   

     3cm     

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 str. 118. 

Jeśli masz ochotę zrób zad.2,3,4 str. 118. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Dopełnienie jako część zdania 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wskazać w zdaniu dopełnienie. 

• wiem, jaką funkcję pełni w zdaniu dopełnienie. 

• potrafię rozwijać zdania. 

 

1. Zapoznaj się z informacjami o dopełnieniu. Obejrzyj filmiki: 

    https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g  

    https://www.youtube.com/watch?v=WEbQ5_2JaMQ  

 

2. Zapisz do zeszytu: 

Dopełnienie to część zdania  informująca o osobach lub rzeczach, które są powiązane z wykonawcą 

czynności. Zazwyczaj jest określeniem czasownika. Może być wyrażone między innymi 

rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym. 

Dopełnienie odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika: kogo?, czego?, 

 

messenger 
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komu?, czemu?, kogo?, co?, (z) kim?, (z) czym?, (o) kim?, (o) czym? 

 

3. Wykonaj ćwiczenie 2, 3 str. 52 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadania dla chętnych: Ćwiczenie 4, 5 str. 53 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 zaj. z wych. Temat: Czy znam region, w którym mieszkam? 

 

Zapytaj dziadka lub babcię o historię naszego regionu. 

Przeczytaj http://www.susz.pl/pl/content/historia-i-najwa%C5%BCniejsze-zabytki-miasta 

Pomyśl, czy region, w którym mieszkasz jest ciekawy? 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 w – f  Temat: Rozwijamy umiejętność bezpiecznego wykorzystania urządzeń elektronicznych i 

technologicznych do samo usprawniania się. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jakich aplikacji, programów czy filmów mogę korzystać w celu doboru ćwiczeń odpo-

wiednich do własnych możliwości i potrzeb; 

• poznałem zasady do samo usprawniania organizmu; 

• bezpiecznie dobieram ćwiczenia do swoich możliwości;  

 

Zapoznaj się z materiałem 

https://tiny.pl/7r3tl 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 zaj. z wych. Temat: Oceniamy nasze roczne zachowanie. 

 

Zastanów się jak pracowałeś w ciągu całego roku szkolnego. 

Na jaką ocenę oceniłbyś swoje zachowanie, a na jaką zachowanie kolegów i koleżanek z klasy? 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

http://www.susz.pl/pl/content/historia-i-najważniejsze-zabytki-miasta
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Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 


