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str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 12 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło przyrodnicze Temat: Znaczenie wody jako składnika życia. 

 

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8 

Następnie postaraj się wykonać plakat, na którym pokażesz sposoby jak nie marnować wody. 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Praca klasowa z działu: „Pola figur”. 

 

Wykonaj test: 

https://gwo.pl/strony/2121/seo_link:klasa-5-pola-figur 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 j.polski Temat: Mit o powstaniu świata. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• wiem, co to jest mitologia i mit. 

• poszerzam zasób słownictwa. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g 

2. Przeczytaj tekst Mit o powstaniu świata na str. 202 – 204 w podręczniku. 

3. Zapoznaj się z nowymi pojęciami : mit, mitologia, które znajdują się na str. 205 w podręcz-

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://gwo.pl/strony/2121/seo_link:klasa-5-pola-figur
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/jawty.szkola@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g
mailto:kl8jawty@wp.pl
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niku. Zapamiętaj to! 

4. Rozwiąż kartę pracy i wpisz do zeszytu. 

 

                                    Narodziny świata 

             Podkreśl prawidłowe odpowiedzi: 

   1. Kim był Okeanos? 

5. Tytanem.  

6. Cyklopem.  

7. Strażnikiem Rei. 

8. Bratem Uranosa.  

 

   2.  Co uosabiała Gaja? 

9. Niebo. 

10. Czas. 

11. Ziemię. 

12. Wodę. 
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    3. Co Gaja podarowała Kronosowi? 

13. Stalowy sierp.   

14. Włócznię z kamiennym grotem.   

15. Kamienny sierp. 

16. Kamień owinięty w pieluszki. 

 

     4. Ilu braci miał Zeus? 

17. Pięciu.   

18. Żadnego.   

19. Trzech. 

20. Dwóch.  
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     5. Co robił Kronos ze swoim potomstwem? 

21. Strącał je do Tartaru.   

22. Zabijał.  

23. Połykał. 

24. Wysyłał je do Arkadii. 

 

   6. Co Zeus i Rea podali Kronosowi do wypicia? 

25. Truciznę.   

26. Sok pomarańczowy.    

27. Mleko. 

28. Środek na wymioty. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 



Lekcje kl. 5 – 12.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 5 

 

   7. Jak miała na imię najstarsza siostra Zeusa? 

29. Demeter.   

30. Hestia .  

31. Hera. 

32. Gaja. 

 

Informację  zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 technika Temat: Zdrowie na talerzu cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję zasady racjonalnego żywienia; 

• określam znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego       funk-

cjonowania organizmu człowieka; 

• interpretuję piramidę zdrowia; 

 

Proszę o zapoznanie się z treścią w podręczniku str. 66 – 67  

Następnie proszę rozwiązać w zeszytach ćwiczenie 3,5 ze s.66 – 67. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 13.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 historia Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

A 

B 

C 

D 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• wiem kto wygrał konflikt spośród synów Władysława Hermana; 

• potrafię opisać obronę Głogowa; 

• wiem na czym polegał testament Krzywoustego; 

 

Na podstawie podręcznika strony: 179 – 181 oraz filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8&t=1s odpowiedz na pytania: 

1. Kto wygrał konflikt spośród synów Hermana? 

2. O co toczył się spór w Głogowie? 

3. Co zadecydował Krzywousty w swoim testamencie? 

oraz wykonaj na ocenę 3 zadania z tekstem źródłowym str. 180 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

discord 

6 w-f Temat: „Ćwiczenia oswajające z piłką żonglerki piłki stopą i udem”. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wygląda prawidłowa technika odbić piłki stopą i udem – piłka nożna; 

• cieszę się z zabaw z piłkami; 

• rozwijam swoją zwinność, czucie piłki i przestrzeni; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE 

 

Dla uczniów chętnych test wiedzy – piłka nożna 

https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8&t=1s
https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE
https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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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). 

 


