
Lekcje kl. 5 – 07.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

czwartek 07 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Kryzys i odbudowa Państwa polskiego. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem kto został władcą Polski po Mieszku II; 

• wiem Jakie ziemie utracił Mieszko II Znam skutki chrztu Polski; 

• znam dokonania Kazimierza Odnowiciela 

• wiem, w którym roku koronowany Bolesława Śmiałego? 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8 oraz podręcznika strony: 175 

– 177 odpowiedz na pytania: 

1. Kto został władcą Polski po Mieszku II? 

2. Jakie ziemie utracił Mieszko II?  

3. Czego dokonał Kazimierz Odnowiciel?  

4. W którym roku koronowany Bolesława Śmiałego? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Pole trapezu – ćwiczenia. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem obliczyć pole trapezu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8
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tym także dla danych wymagających zamiany jednostek; 

• umiem zastosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2
, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

 

Przypomnij sobie wzór na pole trapezu i wykonaj w zeszycie zad.2 str.199. 

a) P = ? 

 h = 4cm 

 a = 10cm 

 b = 10cm + 5cm = 15cm 

   

  

  

  

   P = …….cm2 

Odp. ………………………………….  

 

b)  a + b = 7cm 

 h = 4cm 

 P = ? 

   

  

  

    P = …….cm2 

Odp. ………………………………….  
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Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 3 str. 98.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Powtórzenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy. 

 

NaCoBeZU: 

• znam części mowy odmienne. 

• znam części mowy nieodmienne. 

• znam pytania i właściwości gramatyczne części mowy. 

• potrafię rozwiązywać ćwiczenia. 

 

Wspólne rozwiązywanie karty pracy w celu przygotowania do pracy klasowej. 

1. Nazwij części mowy. 

a) Moja bardzo dobra sąsiadka mieszka na drugim piętrze. 

b) Na lekcji biologii uczniowie obejrzeli film przyrodniczy. 

c) Film bardzo podobał się całej klasie. 

d) Zachwycaliśmy się kolorowymi, jesiennymi liśćmi. 

e) Na śniadanie zjadłem jajecznicę z trzech jajek i popiłem szklanką kakao. 

f) Spienione fale uderzały z hukiem o skalisty brzeg. 

g) Basia zauważyła Artura. 

2. Podany czasownik napisz w trybie przypuszczającym. 

a) On.................................. (chcieć) coś zjeść. 

3. Utwórz formę celownika podanych związków : 

a) kolorowe zdjęcie- .......................................... 

b) moja mama- ................................................... 

4. Rzeczownik w nawiasie podaj w formie miejscownika: 

a) o prawdziwych ............................................ (przyjaciel), 

 

kl8jawty@wp.pl 
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b) o moim ..................................(dom) 

5. Oddziel temat rzeczownika od jego końcówki. Wypisz oboczności. 

dół – w dołach – dołem – w dole (...........................) 

rura – rurą – w rurze – rurami (................................) 

lew – lwa – z lwem (.........................................) 

6. Od rzeczowników utwórz przymiotniki. 

a) dobroć- .............................................. 

b) słodkość-............................................ 

7. Dokonaj stopniowania przysłówków. 

a) źle-............................................ - ...................................................... 

b) ślisko-......................................  - ...................................................... 

 

8 . Z podanych zdań wypisz liczebniki i nazwij je. Liczebniki zapisane cyfrą przepisz słownie.  W 

naszej klasie uczy się 15 dzieci : 5 dziewczynek i 10 chłopców.                                                           14 

lutego jedziemy na wycieczkę szkolną. 

a)....................................................................  -  ………………………………… 

b)...................................................................   -  ………………………………… 

c)...................................................................   -  ………………………………… 

d)...................................................................   -  ………………………………… 

 

Przygotuj się do pracy klasowej o częściach mowy na 14.05.2020r. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 zaj. z wych. Temat: Jak zdrowo się odżywiać? 

 

Zapoznaj się z filmem https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 

 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Sprawdź się https://wordwall.net/pl/resource/1457390/wychowanie-fizyczne/talerza-zdrowia-

sk%c5%82adniki 

5 w – f  Temat: Gry drużynowe i indywidualne „Tenis stołowy”. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam precyzję i ekonomię ruchu; 

• współpracuję w małych grupach podczas organizacji zabaw; 

• poznaje wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-

_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0 

 

Jeśli masz w domu rakietki oraz piłeczki do tenisa stołowego – doskonal odbicia forhendu i bekhendu 

na stole w domu. 

Narysuj zawodników grających w tenisa stołowego. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00. 

 

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://wordwall.net/pl/resource/1457390/wychowanie-fizyczne/talerza-zdrowia-składniki
https://wordwall.net/pl/resource/1457390/wychowanie-fizyczne/talerza-zdrowia-składniki
https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

