
Lekcje kl. 5 – 01.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 01 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Po co nam przydawki? 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, co to jest przydawka. 

• wiem, jaką rolę pełni w zdaniu. 

• potrafię określić jaką częścią mowy została wyrażona przydawka. 

 

1.  Zapoznaj się z wiadomościami o przydawce. Obejrzyj filmiki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkhuY2aPRhc  

https://www.youtube.com/watch?v=9P5CO1Q6I8c  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=wkhuY2aPRhc
https://www.youtube.com/watch?v=9P5CO1Q6I8c
mailto:kl8jawty@wp.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=5T1VHd3fRkk  

2. Zapisz do zeszytu: 

    Przydawka to część zdania, która wskazuje cechę lub właściwości kogoś lub czegoś.  

    Najczęściej jest określeniem rzeczownika. Może być wyrażona przymiotnikiem,  

    rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym lub liczebnikiem. 

    Przydawka odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego? 

3. Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 str. 49 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadania dla chętnych: ćwiczenie 3, 5 str. 50 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 matematyka Temat: Przykłady graniastosłupów prostych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję graniastosłupy proste w sytuacjach praktycznych i wskazuję te bryły wśród innych 

modeli brył; 

• wskazuję wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadniam swój wybór; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o 

 

Zapisz w zeszycie 

Graniastosłup to figura przestrzenna, która w podstawie ma dowolny wielokąt a ściany boczne są pro-

stokątami. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 lub 2 str. 114. 

Dla chętnych: pozostałe zadania na str. 114, 115 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=5T1VHd3fRkk
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
jawty.szkola@op.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Unihokej – utrwalamy elementy techniki gry. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię prowadzić piłeczkę kijem od unihokeja oraz oddać strzał na bramkę;  

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez wykonywanie 

prostych ćwiczeń; 

• poznałem  zasady gry w unihokeja oraz sposoby prowadzenia piłeczki; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN 

 

Zadanie dodatkowe: wykonaj alfabet ćwiczeń według słowa  D Z I E N   D Z I E C K A  

https://tiny.pl/7rbkb 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Krajobrazy tajgi i tundry. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuje na mapie obszar występowania krajobrazu tajgi i tundry;  

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla krajobrazu tajgi i tundry; 

• potrafię przedstawić główne cechy krajobrazu tajgi i tundry; 

• umiem zaprezentować  przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanych  obszarów; 

• rozpoznam poznawane strefy w opisach, na filmach i ilustracjach; 

• potrafię ustalić zależności między położeniem krajobrazu tajgi i tundry, warunkami klimaty-

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN
https://tiny.pl/7rbkb
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nymi i głównymi cechami krajobrazu; 

 

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

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.142 – 148 wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.83 – 85 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

5 biologia Temat: Okrytonasienne. 

 

NaCoBeZU: 

• rozróżniam formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, 

drzewa); 

• potrafię wymienić elementy budowy kwiatu; 

• umiem określić  funkcje poszczególnych elementów kwiatu w rozmnażaniu płciowym; 

• potrafię uporządkować etapy cyklu rozwojowego rośliny okrytonasiennej; 

• znam sposoby zapylania kwiatów; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=soh894ywsRY 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.137 – 142 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,7 str.91,92,94 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 j.angielski Topic: Unit 8 review.  – Dział 8 powtórzenie.  

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=TRAGcJRXYrA
https://www.youtube.com/watch?v=soh894ywsRY
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NaCoBeZU: 

• znam nazwy środków transportu; 

• umiem wykorzystać konstrukcję „be going to”; 

• umiem opowiadać o różnych sposobach spędzania wakacji; 

• umiem podać wskazówki jak dojść do różnych miejsc; 

 

W ramach powtórzenia przed testem z działu 8 wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 100. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

drnprystasz@gmail.com 

 

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). 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com

