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kl. V 
 

 

piątek 08 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: The London Eye, culture. – Koło Milenijne, kultura Wielkiej Brytanii. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słowa (pojazdy, czynności), tworzę zdania w lustrzanym odbiciu. 

 

Wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 103 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 matematyka Temat: Pola wielokątów – podsumowanie. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do więk-

szych wielokątów; 

Pamiętasz, że pole wielokąta to ilość kwadratów jednostkowych pokrywających tę figurę. Mając tę 

wiedzę wykonaj w zeszycie zad.2 str. 201 w podręczniku (nie rysuj, tylko zapisz odpowiedzi).  

Wykonaj także w zeszycie ćwiczeń co najmniej cztery przykłady z zad.1 str.102 (policz kratki lub 

oblicz korzystając ze wzorów, które poznałeś). 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: „Oto Ja służebnica Pańska”. 

 

Naucz się pieśni: „Chwalcie łąki umajone” https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 muzyka Temat: Muzyka i przyroda 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyjaśnić pojęcia muzyka programowa i muzyka ilustracyjna; 

• znam przykłady muzyki programowej i ilustracyjnej; 

 

Na podstawie podręcznika str.136 – 139 zapisz: 

1. Czym jest muzyka ilustracyjna i podaj jej przykład; 

2. Czym jest muzyka programowa i podaj jej przykład; 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

5 plastyka Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku. 

 

NaCoBeZU: 

• sytuuję epokę w czasie;  

• wymieniam cechy wytworów sztuki barokowej; 

• podaję przykłady dzieł sztuki baroku; 

• tworzę w wybranej technice plastycznej prace inspirowaną sztuka baroku; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku  na str. 56 – 57. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu Rembrandta „ Straż 

nocna” (Wymarsz strzelców) zamieszczonej na str. 57 podręcznika. Opisz ją pod względem cech 

 

messenger 
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typowych dla sztuki barokowej. Zwróć uwagę na elementy abecadła plastycznego, szczególnie takie 

jak: linia, plama, walor i kompozycja. 

Opis przyślij jako informację zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.05.2020 do godziny 20:00 

6 j.polski Temat: Opisujemy krajobraz – ćwiczenia redakcyjne. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam zasady redagowania opisu krajobrazu. 

• Piszę poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

• Poszerzam zasób słownictwa. 

 

1. Zapisz do zeszytu: 

Opis krajobrazu to wypowiedź, w której ze szczegółami przedstawiamy widok, jaki roztacza 

się przed naszymi oczami lub jaki mieliśmy okazję zobaczyć w przeszłości. 

2. Zapoznaj się z informacjami poniżej, nie musisz ich  zapisywać: 

                                  

                                            OPIS  KRAJOBRAZU 

1. Gdy opisujesz krajobraz, jak najdokładniej przedstaw wygląd danego miejsca. 

2. Możesz zamieścić informacje o położeniu geograficznym opisywanego krajobrazu (kraina, park 

narodowy, miejscowość). 

3.  Za pomocą przymiotników określ kolor, wielkość oraz inne cechy poszczególnych elementów 

krajobrazu, na przykład: żółte kwiaty, ogromne drzewo, pochmurne niebo.  

4. Aby określić położenie wybranego elementu względem pozostałych obiektów użyj takich cza-

sowników i zwrotów, jak: można dostrzec, widać, znajduje się, występuje, mieści się, został 

uchwycony, rozpościera się, uwagę przykuwa, przykrywa, przysłania. 

 

kl8jawty@wp.pl 
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5. Podaj informacje o tym, co można zobaczyć, usłyszeć, poczuć (zapach, dotyk), np. różnobarwne, 

szeleszczące liście, lekki podmuch wiatru, pachnące żywicą.  

6. W tym samym celu zastosuj odpowiednie przyimki i wyrażenia przyimkowe, na przykład: w 

głębi, z prawej strony, z boku, nad miastem, na niebie, na pierwszym planie, blisko, na drugim, 

dalszym planie, w oddali, pośrodku, w tle, w głębi, na horyzoncie, po prawej, miedzy, za, przy, 

pod, przed, obok, z przodu z tyłu, wokół, dookoła.  

7. Wzbogać swój opis kilkoma zdaniami na temat nastroju, jaki wywołuje dany widok. 

8. Możesz urozmaicić swój opis metaforami, epitetami, porównaniami. 

9. Przeczytaj wiadomości ze str.170 – 171 w podręczniku dotyczące „Jak opisać krajobraz?” Na ich 

podstawie wykonaj ćwiczenie 1 str. 124 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadanie domowe  Ćwiczenie 4 str. 125  oraz  5 str. 126 w zeszycie ćwiczeń. 

  

Zadanie dla chętnych:  Ćwiczenie 8 str. 127 w zeszycie ćwiczeń. 

 

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). 

 


