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kl. V 
 

 

środa 03 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 w – f Temat: Technika przekazywania pałeczki sztafetowej – biegi sztafetowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak ustawić się do zmiany pałeczki; 

• wiem, kiedy wybiec do zmiany pałeczki; 

• rozwijam swoją szybkość oraz wytrzymałość;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4 

Napisz, co to jest sztafeta. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 informatyka Temat: WORD – list z przyszłości cz. 2. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię formatować  tekst w tym: wyjustować, wyśrodkować i wyrównać do boku; 

• wiem jak napisać nagłówek o wyjątkowym wyglądzie; 

• potrafię zawijać tekst; 

 

Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji napisz list z przyszłości. Opisz swoją wizytę w przyszłości. 

Napisz, co tam się działo. Pamiętaj o odpowiedniej edycji. Wykorzystaj do tego narzędzia justowania, 

 

messenger 

discord 

 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4
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wyśrodkowania oraz wyróżnienie nagłówka. Pamiętaj o używaniu narzędzia „pokaż wszystko” w razie 

wątpliwości zgłoś problem na lekcji online. 

 

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

3 j.angielski Topic: Unit 8 review. 2 – Dział 8 powtórzenie. 2 

 

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 4 i 7 ze strony 101. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

4 religia Temat: Serce Jezusa. 

 

Poznajemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Odszukaj ją w Książeczce do Nabożeństwa i przeczytaj. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 j.polski Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi? 

 

NaCoBeZU: 

• znam Mit o Tezeuszu i Ariadnie. 

• potrafię wymienić bohaterów występujących w micie. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
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• oceniam postępowanie głównego bohatera. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Przeczytaj Mit o Tezeuszu i Ariadnie na str. 228 – 229 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q  

     https://www.lekturek.pl/mit-o-tezeuszu-i-ariadnie-streszczenie-lektury/  

3. Na podstawie tekstu przygotuj w zeszycie krótkie informacje o Minotaurze, Ariadnie, Dedalu. 

4. Jak oceniasz postępowanie Tezeusza? Które z jego zachowań można pochwalić, a które zasługuje 

    na naganę? Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

Zadanie dla chętnych: Opowiedz o tym, jak w micie pokazano zło.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q
https://www.lekturek.pl/mit-o-tezeuszu-i-ariadnie-streszczenie-lektury/

