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str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło przyrodnicze Temat: Barwy rzeczywistości. 

 

Obejrzyj dwa krótkie filmiki o kolorach i barwach: 

https://www.youtube.com/watch?v=b3HIz1Hqm_c 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki45hDq2IBQ 

 

Następnie przygotuj farby i kartkę. Spróbuj mieszać różne kolory ze sobą. Zobaczysz jaki będzie 

efekt. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Pole trapezu. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem obliczyć pole trapezu; 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY  

 

Narysuj w zeszycie trapez, zaznacz w nim podstawy, ramiona, wysokość i zapisz obok wzór na pole 

trapezu.  

Pamiętaj, że a,b – podstawy, h – wysokość. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 100.  

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=b3HIz1Hqm_c
https://www.youtube.com/watch?v=Ki45hDq2IBQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Tęsknota Juliusza Słowackiego za krajem na podstawie wiersza „W pamiętniku Zofii 

Bobrówny”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. 

• znam okoliczności powstania utworu. 

• potrafię określić nadawcę i odbiorcę wiersza. 

 

1. Obejrzyj prezentację:   https://www.youtube.com/watch?v=fUmg4Fo5h7Y 

2. Na podstawie ciekawostek ( str. 161 w podręczniku) wyjaśnij powód napisania utworu” W 

pamiętniku Zofii Bobrówny”. 

3. Odczytaj wiersz na  str.162 w podręczniku. 

4. Odpowiedz na pytania: 

ADRESATKA 

a) Kim jest? 

b) Kogo prosi? 

c) O co prosi? 

PODMIOT  LIRYCZNY 

a) Kim jest? 

b) Gdzie przebywa? 

c) Jak się tam czuje? 

d) Do kogo się zwraca? 

e) Jak uzasadnia odmowę napisania wiersza? 

f)  O co prosi? 

5. Wysłuchaj piosenkę :  https://www.youtube.com/watch?v=Z4TpjCV-YwI 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=fUmg4Fo5h7Y
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 technika Temat: Zdrowie na talerzu. 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję zasady racjonalnego żywienia; 

• określam znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu człowieka; 

• interpretuję piramidę zdrowia; 

 

Proszę o zapoznanie się z tekstami i materiałem ilustracyjnym ze s. 64.65 podręcznika. 

Następnie proszę rozwiązać zadanie 1,2 ze s.64.65 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 historia Temat: Polska Bolesława Chrobrego. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem kto i kiedy spotkał się na zjeździe gnieźnieńskim; 

• wiem jakie ziemie zdobył Chrobry i kiedy został koronowany; 

• potrafię powiedzieć kto i kiedy spotkał się na zjeździe gnieźnieńskim; 

 

Na podstawie podręcznika strony: 170 – 174 oraz filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=cGPYg5T9Lyc  odpowiedz na pytania: 

1. Kto i kiedy spotkał się na zjeździe gnieźnieńskim? 

2. Jakie były przyczyny i skutki zjazdu? 

3. Jakie ziemie zdobył Chrobry i kiedy został koronowany? 

 

messenger 

discord 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 06.05.2020 do godziny 20:00. 

6 w-f Temat: Prawidłowa postawa ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności.  

 

NaCoBeZU: 

• potrafię utrzymać prawidłową postawę ciała; 

• znam cechy prawidłowej postawy ciała; 

• poznałem elementy charakteryzujące prawidłową postawę ciała; 

 

Mam nadzieję, że energii do ćwiczeń Ci nie brakuje:) Temat dzisiejszych zajęć dotyczy prawidło-

wej postawy ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności. Aby zachować zdrowie przez 

całe życie, do późnej starości i zagwarantować sobie jakość tego życia, trzeba od najmłodszych lat 

dbać o prawidłową postawę ciała i wyrobić w sobie odpowiednie nawyki. Bardzo często ludzie nie-

prawidłowo podnoszą ciężkie przedmiotu, źle noszą plecaki i torby, przyjmują niewłaściwą postawę 

w trakcie np. odkurzania. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. Dowiesz się jakie błędy najczęściej 

ludzie popełniają i jak należy prawidłowo wykonywać różne czynności dnia codziennego. 

https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/B%C5%81%C4%98DY-W-PRZYJMOWANEJ-

POSTAWIE-CIA%C5%81A-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNO%C5%9ACI.pdf?dl=0 

 

Następnie wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

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://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zajęcia-ruchowe
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

