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kl. V 
 

 

poniedziałek 11 maja 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Atlantyda, czyli „ tam albo nie tam”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Wisławy Szymborskiej „Atlantyda”. 

• wiem, co jest tematem wiersza. 

• potrafię omówić sytuację przedstawioną w wierszu. 

• wiem, co to jest pytanie retoryczne. 

• poszerzam zasób słownictwa. 

 

1. Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej „ Atlantyda” str. 200 w podręczniku. 

2. Zastanów się, dlaczego ludzi interesuje poszukiwanie skarbów oraz zaginionych krain. 

3. Zapisz pytania do zeszytu i udziel odpowiedzi pełnym zdaniem. 

A. Co jest tematem wiersz? 

B. Nad czym zastanawia się podmiot liryczny? 

C. Jakie ma wątpliwości? 

4. Przeczytaj informację dotyczącą pytania retorycznego znajdującą się na str. 201 w podręczniku. 

5. Zastanów się, czy takie pytania znajdują się w tekście? 

 

Praca domowa: 

Wykonaj rysunek przedstawiający wyobrażenie Atlantydy. Możesz korzystać z różnych technik, np.: 

 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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kolaż. Zrób zdjęcie i wyślij do 13 maja. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 matematyka Temat: Pola wielokątów – powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem obliczyć obwód wielokąta o danych długościach boków; 

• umiem obliczać pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu 

przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych 

wymagających zamiany jednostek; 

• stosuję jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2
, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie 

obliczeń); 

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

większych wielokątów; 

 

Dla przypomnienia zapoznaj się z materiałem    https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0 

 

Zapisz w zeszycie poznane wzory na pola wielokątów (znajdziesz je w materiale filmowym lub w 

podręczniku str.200). 

 

Poćwicz https://learningapps.org/3275028 (odpowiedzi zapisuj w ten sposób: 5cm2) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 w-f Temat: Poprawiamy kondycję – trening całego ciała w domu. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0
https://learningapps.org/3275028
jawty.szkola@op.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• poprawiam kondycję; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0 

4 geografia Temat: Krajobrazy sawanny i stepu. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuje na mapie obszar występowania sawanny i stepu;  

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla strefy sawanny i stepu; 

• potrafię przedstawić główne cechy i porównać sawannę i step; 

• umiem zaprezentować  przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanych obszarów; 

• rozpoznam poznawane strefy w opisach, na filmach i ilustracjach; 

• potrafię ustalić zależności między położeniem sawanny i stepu, warunkami klimatycznymi i 

głównymi cechami krajobrazów; 

 

Obejrzyj  dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg 

 

Na podstawie filmików i treści str.120 -126 z podręcznika wykonaj co najmniej cztery ćwiczenia 

spośród 1,2,3,4,5,6 str.72 – 74 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0
https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk
https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

5 biologia Temat: Mchy – najprostsze rośliny lądowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, gdzie występują mchy; 

• potrafię rozpoznać przedstawicieli mchów na zdjęciach, rycinach,  i żywych okazach spośród 

innych roślin; 

• znam budowę zewnętrzną mchów; 

• na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przed-

stawiciela mchów, 

• potrafię  wyjaśnić znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka; 

• umiem zaplanować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia 

wody; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=aTTGbxl3zgk 

 

Na podstawie filmu i treści str.115 -120 z podręcznika wykonaj ćwiczenie 1,2,3,5,6  str. 79 – 81 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 j.angielski Topic: The crystal ball mystery. What’s in the box? – Zagadka kryształowej kuli. Co jest w 

pudełku? 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słowa (środki transportu, pojazdy); 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=aTTGbxl3zgk
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/e.gorajszkola@interia.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com


Lekcje kl. 5 – 11.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 5 

 

Otwórz podręcznik na stronie 97. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski wyrazy z  2 

zielonych ramek na górze. 

 

Ex.4 page 97 – podręcznik 

Dopasuj nazwy pojazdów do obrazków. 

 

Ex.6 page 97 – podręcznik 

Napisz 2-3 zdania o tym jaki pojazd najbardziej lubisz i dlaczego. Użyj wyrazów z ramki. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

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). 

 


