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str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 08 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Okolicznik jako określenie w zdaniu. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wskazać w zdaniu okolicznik. 

• wiem, jaką funkcję pełni w zdaniu okolicznik. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

    https://www.youtube.com/watch?v=FSwWwn8nFbk  

    https://www.youtube.com/watch?v=Y2jHmLPhoTU  

2. Zapisz w zeszycie: 

    Okolicznik to część zdania, która określa w zdaniu czasownik.  Odpowiada na pytania: jak ? 

    gdzie? kiedy? po co? dlaczego? pod jakim warunkiem? mimo co?  

    Może być wyrażony przysłówkiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym.  

3. Zapoznaj się z rodzajami okoliczników , nie przepisuj do zeszytu. Postaraj się je zapamiętać. 

 

Rodzaje okoliczników: 

miejsca, czasu, sposobu, stopnia i miary, przyczyny, celu, warunku, przyzwolenia. 

 

Okoliczniki miejsca 

Wskazują na miejsce odbywania się czynności lub wystąpienia zjawiska, o którym mowa w 

orzeczeniu. Mogą też wskazywać: punkt wyjścia, kierunek ruchu lub drogę. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwWwn8nFbk
https://www.youtube.com/watch?v=Y2jHmLPhoTU
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Odpowiadają na pytania: gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy? 

 

Okoliczniki czasu 

Wskazują ogólnie lub szczegółowo na czas (trwania, rozpoczęcia, powtarzania się itp.) 

czynności. 

Odpowiadają na pytania: kiedy?, jak dawno?, jak długo?, jak często?, odkąd?, dopóki?. 

             

Okoliczniki sposobu 

Wskazują na sposób odbywania się czynności lub zjawiska. 

Odpowiadają na pytania: jak?, w jaki sposób? 

 

Okoliczniki stopnia i miary 

Wskazują na siłę, natężenie, wielokrotność wystąpienia jakiejś czynności, stanu lub 

 zjawiska. 

Odpowiadają na pytania: jak?, jak bardzo?, ile?, o ile?, ile razy?,  w jakim stopniu?, do jakiego 

stopnia?. 

 

Okoliczniki przyczyny 

Wskazują na przyczynę czynności lub stanu. 

Odpowiadają na pytania: dlaczego? Z jakiego powodu?, przez co?, za co?. 

 

Okoliczniki celu 

Wskazują na cel odbywającej się czynności. 

Odpowiadają na pytania: po co?, w jakim celu?. 

 

Okoliczniki warunku 

Wskazują na okoliczności (warunki), od których zależy, czy odbędzie się dana czynność. 
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Odpowiadają na pytania: pod jakim warunkiem?, na jakich warunkach? (coś się stanie, coś się 

stało)? 

 

Okoliczniki przyzwolenia 

Wskazują na niedostateczną przeszkodę, czyli na coś, co powinno przeszkodzić, a nie 

przeszkodziło w wykonaniu pewnej czynności. 

Odpowiadają na pytania: pomimo co?, wbrew komu? (czemu?), na przekór komu? (czemu?). 

 

4. Wejdź na : https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQ 

    Rozwiąż zadania. Nie przepisuj do zeszytu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 matematyka Temat: Objętość figury. Jednostki objętości. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, co to jest objętość figury; 

• stosuję jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g 

 

Zapisz w zeszycie 

Objętość to ilość miejsca w środku bryły. 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQ
https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQ
https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g
jawty.szkola@op.pl
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Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 120. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Poznajemy zasady obrony w koszykówce. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak ustawić się do zmiany pałeczki; 

• wiem, kiedy wybiec do zmiany pałeczki;  

• rozwijam swoją szybkość oraz wytrzymałość;  

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/17JGvv2v8LOkgypTMsuXK3CNdeuFmHEo_/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

4 geografia Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuje na mapie obszar występowania krajobrazu wysokogórskiego Himalajów ;  

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla krajobrazu wysokogórskiego Himalajów; 

• potrafię przedstawić główne cechy krajobrazu wysokogórskiego Himalajów; 

• umiem zaprezentować  przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanego  obszaru; 

• rozpoznam poznawany krajobraz w opisach, na filmach i ilustracjach; 

• potrafię ustalić zależności między położeniem krajobrazu wysokogórskiego Himalajów, wa-

runkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazu; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.149 – 154 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4, str.87 – 88 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 biologia Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

 

NaCoBeZU: 

• znam budowę nasiona rośliny; 

• potrafię zaplanować doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (tem-

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/file/d/17JGvv2v8LOkgypTMsuXK3CNdeuFmHEo_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl


Lekcje kl. 5 – 08.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 6 

 

peratura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion; 

• umiem przedstawić sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w 

budowie owoców do tego procesu; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=SeFlApuH-Vo 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.143 –147 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str.95,96 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.06.2020 do godziny 20:00 

6 j.angielski Topic: Extra culture. – Kultura krajów zagranicznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Stany Zjednoczone); 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 106 i wykonaj zadania 2,4,5 ze strony 107 (nie potrzebujesz 

nagrań). 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

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.youtube.com/watch?v=SeFlApuH-Vo
mailto:drnprystasz@gmail.com

