
Lekcje kl. 5 – 02.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 02 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

przyrodnicze 

Temat: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU 

 

Następnie  sprawdź swoją wiedzę wykonując Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/pa_ulla/rosliny_i_zwierzeta_chronione_w_polsce 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Siatki graniastosłupów prostych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych; 

• rysuję siatki prostopadłościanów; 

 

Obejrzyj materiał:   

https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng 

https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 str. 116. 

Dla chętnych: zad.2 str. 116 oraz zad.3 str. 117 w zeszycie ćwiczeń. 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU
https://www.quizme.pl/q/pa_ulla/rosliny_i_zwierzeta_chronione_w_polsce
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng
https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Wyczyny Heraklesa. 

 

NaCoBeZU: 

1. znam Mit o Heraklesie. 

2. potrafię redagować plan wydarzeń. 

3. potrafię określić cechy bohatera i ocenić jego postępowanie. 

4. korzystam z rożnych źródeł informacji. 

 

1. Przypomnij sobie Mit o Heraklesie. ( str. 222 – 224 w podręczniku) 

2. Zapisz w zeszycie w punktach plan wydarzeń. ( Pamiętaj, aby były to równoważniki zdań) 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

     A. Jakimi cechami Herakles odznaczał się od dzieciństwa i młodości? 

     B. Którzy bogowie ofiarowali Heraklesowi: kołczan, miecz, strzały, pancerz? 

     C. Za co większość mieszkańców Olimpu lubiła bohatera? 

 

 

Zadanie domowe: Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego: stajnia Augiasza 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 technika Temat: Sprawdzian – ABC zdrowego życia. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zasady bezpieczeństwa sanitarnego; 

• potrafię wymienić sposoby konserwacji żywności; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• znam etapy wstępnej obróbki żywności; 

 

Proszę wykonać sprawdzian  umieszczony  w linku poniżej: 

https://drive.google.com/open?id=1E9nq8x2FDpGMneYDaHj_0uvFDSHAB-4G 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 historia Temat: Czasu Kazimierza Wielkiego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam datę koronacje Kazimierza Wielkiego; 

• wiem co miało miejsce w 1343 roku w Kaliszu; 

• znam dokonania Kazimierza Wielkiego;  

 

Na podstawie podręcznika str. 203 – 206 wykonaj polecenia w zeszycie: 

1. podaj datę koronacji Kazimierza Wielkiego; 

2. napisz co miało miejsce w 1343 roku w Kaliszu; 

3. opisz dokonania Kazimierza Wielkiego;  

 

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

 

messenger 

discord 

6 w-f Temat: Doskonalenie techniki gry w badmintona – prawidłowa technika trzymania rakietki. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak prawidłowo trzymać rakietkę;  

• znam zasady gry w badmintona; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1E9nq8x2FDpGMneYDaHj_0uvFDSHAB-4G
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

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). 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ

